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مخاطبــا المواطنيــن
خــادم الحرميــن الشــرفين
ً
والمقيميــن :العالــم يعيــش مرحلــة صعبــة لكنهــا
ســتمر رغــم صعوبتهــا
اجتمــاع عبــر «االتصــال المرئــي» لــوكالء وزارات
الصحــة بــدول مجلــس التعــاون للتنســيق والتعــاون
بشــأن فيــروس كورونــا Covid-19

تقدمهــا المقابــات بمركــز صحــة المــرأة واألبحــاث
أكثــر مــن  1700ســيدة تتلقــى الرعايــة مــن خدمــات
الرعايــة المنزليــة لمــا بعــد الــوالدة
اجتمــاع عبــر «االتصــال المرئــي» لــوكالء وزارات
الصحــة بــدول مجلــس التعــاون للتنســيق والتعــاون
بشــأن فيــروس كورونــا Covid-19
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افتتاحية العدد

حتتــي دول جملــس التعــاون مــن لك عــام بيــوم المتريــض اخلليجي املوافــــــــق 13
مــارس 2020م ،فقــد مت اخيــار هــذا اليــوم مــن قبــل اللجنــة الفنيــة اخلليجيــة للمتريــض
يف اجمتاعهــا الثالــث والعرشيــن الــذي عقــد يف جــدة باململكــة العربيــة الســعودية
خــال الفــرة مــن 1429-3-28-27هـــ املوافــق 2008-3-26-25م ،ومت اعمتــاده رمسيــا
بالتوصيــة رمق ( )22لالجمتــاع التاســع والســتني للهيئــة التنفيذيــة الــذي عقــد بالريــاض
خــال الفــرة مــن 1429-12-25-23هـــ املوافــق 2008-12-22-21م كيــوم للمتريــض
اخلليجي ومت البــدء يف تدشــن االحتفــاالت بيــوم المتريــض اخلليجي رمسيــا مــن عــام
2010م.
فقد بدأت مســرة المتريض يف صدر اإلســام منذ عهد الرســول هيلع الصالة والســام
إلغاثة وعون املريض ،وخففت الرضاء عن املتأمل ،ســاعدت العاجز واملعاق ،هذه مشــاعر
تــم عــن التضحية واإليثار وخدمــة امزتجت بالرمحة والعطف واإلميان .

كلمة المدير العام للتمريض

وقــال مديــر عــام جملــس الصحة لــدول جملس التعاون أن أبرز إجنــازات جملس الصحة
لدول جملس التعاون تبين اخلطط واالسرتاتيجيات اليت تسامه يف رفع مستوى الرعاية
المتريضية وتطويرها وانتشار لكيات المتريض واعمتاد هشادات أاكدميية ممتزية وازدياد
أعداد اخلرجيني خلري دليل عىل حتفزي شبابنا وفتياتنا لالخنراط يف هذه املهنة السامية،
ونظرا لالهمتام املتنايم من قبل أحصاب املعايل وزراء الصحة بدول جملس التعاون هلذه
املهنة فقد صدرت يف هذا الشــأن العديد من القرارات والتوصيات اليت تتناول االرتقاء
مبســتوى الرعاية المتريضية وتذليل املشــالك واملعوقات اليت تعرتض هذه املهنة والعمل
عــى إجيــاد وتنفيــذ بــراجم التدريب والتعلمي املســمر لتواكب التطــور التقين الرسيع يف
خدمات الرعاية الصحية مبختلف.
املدير العام:
سلميان عبداهلل الدخيل.
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خالل اجتماع استثنائي طارئ بمقر األمانة العامة

وزراء الصحة بدول مجلس التعاون:
اتخاذ كافة االجراءات االحترازية في
المنافذ الحدودية لدول مجلس
التعاون للتعامل الوقائي مع
فيروس” كورونا»
قــام جملــس الصحــة لــدول جملــس التعــاون وحبســب توجهيــات معــايل الــوزراء ومعــايل االمــن
العــام ملجلــس التعــاون بعقــد اجمتاعــا اســتثنائيًا طـ ً
ـارائ يف مقــر األمانــة العامــة ملجلــس التعــاون
لــدول اخلليــج العربيــة بالريــاض  ،يــوم األربعــاء املوافــق  19فربايــر 2020م ،مبشــاركة مديــر عــام
جملــس الصحــة لــدول جملــس التعــاون األســتاذ  /ســلميان بــن صــاحل الدخيــل ووزراء الصحــة بــدول
املجلــس و برائســة معــايل وزيــر الصحــة ووقايــة املجمتــع بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة األســتاذ
عبدالرمحــن بــن دمحم العويــس  ،هبــدف مناقشــة التطــورات اجلاريــة بشــأن فــروس كورونــا ،وذلــك
للوقــوف عــى آخــر مســتجدات هــذا الفــروس ،وتنســيق وتوحيــد جهــود دول املجلــس يف هــذا
املجــال ،واختــاذ اإلجــراءات الالزمــة والوقائيــة والتصــدي لــه.
مكــا أعلــن وزراء الصحــة بــدول جملــس التعــاون اختــاذ اإلجــراءات االحرتازيــة اكفــة للتعامــل
الوقــايئ يف املنافــذ احلدوديــة لــدول املجلــس مبــا يتعلــق بفايــروس كورونــا املســتجد ،COVID-19
وذلــك مــن خــال تنفيــذ اللــواحئ الصحيــة الدوليــة ( )2005املعمتــدة مــن منمظــة الصحــة العامليــة،
وتنفيــذ دليــل اإلجــراءات الصحيــة املوحــدة يف املنافــذ احلدوديــة لــدول جملــس التعــاون .
ومت عــرض دور جملــس الصحــة التنســييق مــع وزارات الصحــة بــدول املجلــس يف هــذا الصــدد،
وقــدم املجلــس عرضــا مشــل اإلجــراءات الــي اختذهتــا دول املجلــس ملجاهبــة الفــروس  ،مكــا مت
اعمتــد عــددا مــن التوصيــات ملجاهبــة فــروس كورونــا املســتجد ،والــي تعــزز مــن التنســيق والتعاون
بــن الــدول األعضاء.
ويف اخلتــام مثــن األمــن العــام ملجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة حــرص وزراء الصحــة بــدول
جملــس التعــاون عــى ماكحفــة املــرض والتعامــل مــع لك املســتجدات مبــا يضمــن ســامة املواطنــن
واملقميــن بــدول اخلليــج ومتتعهــم بأعــى مســتويات الصحــة.
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مجلس الصحة لدول مجلس التعاون
يشارك في مؤتمر الصحة العربي
2020 Arab Health
شــارك جملــس الصحــة لــدول جملــس التعــاون مبؤمتــر الصحــة العــريب 2020 Arab Health
الــذي أنطلــق عــى أرض االمــارات العربيــة املتحــدة مبركــز ديب الــدويل لملعــارض واملؤمتــرات
خــال الفــرة مــن  27اىل  30ينايــر 2020م ،ويعتــر املؤمتــر أكــر مؤمتــر ســنوي يف منطقــة الــرق
األوســط.
وتــأيت مشــاركة املجلــس اميانــا منــه بأمهيــة املؤمتــر ومــا يوفــره مــن فــرص لتبــادل اخلــرات مــع
الــراكت العامليــة يف املجــال الصحي الــذي يعــد املنصــة املوحــدة مجليــع مقــديم خدمــات الرعايــة
الصحيــة ،مكــا يســتضاف هــذا احلــدث الــذي يعــد أخضــم معــرض لملتخصصــن يف الرعايــة
الصحيــة يف منطقــة الــرق األوســط ومشــال أفريقيــا أكــر مــن  4200رشكــة عارضــة وأكــر
مــن  10000موفــد مــن خمتلــف أحنــاء العــامل ،حيــث جيمــع مؤمتــر الرعايــة الصحيــة بــن املعــرض
التجــاري وفرصــة حضــور مؤمتــرات الرعايــة الصحيــة املســمرة املعمتــدة ،وهــو مينــح املشــركني
فرصــة االطــاع عــى أحــدث االبتــارات واملامرســات يف جمــال الرعايــة الصحيــة ،مكــا يقــوم
أفضــل اخلــراء عــى مســتوى العــامل مبشــاركة رؤيهتــم حــول مجموعــة واســعة مــن مواضيــع
الرعايــة الصحيــة ،ويشــل املؤمتــر فرصــة لتحســن معايــر الرعايــة الصحيــة العامليــة للجميــع مــن
خــال تشــارك املعــارف واخلــرات.
يذكــر أن معــرض ومؤمتــر الصحــة العــريب يعــد فرصــة ممــزة عــى الصعيديــن احملــي والعاملــي
أمــام املختصــن واملهمتــن يف جمــال الصحــة ،لتبــادل اخلــرات والتقنيــات واملســتجدات الطارئــة
عــى عــامل الصحــة والطــب املعــارص  ،إن هــذه الفعاليــة يه مــن دون شــك األكــر يف جمــال األمعال
التجاريــة املتعلقــة بالصحــة يف الــرق األوســط يذكــر بــأن هــذه الفعاليــة جتــذب آالف الطــاب
وأحصــاب االختصــاص واملورديــن ملتطلبــات القطــاع الطــي عــى اختالفهــا ،توفــر الفعاليــة عــدة
مؤمتــرات معمتــدة يــم مــن خالهلــا تنــاول خمتلــف املواضيــع حــول التطــورات الطبيــة واالستشــفائية
مــن قبــل خمتصــن عامليــن .
تــأيت مشــاركة جملــس الصحــة لــدول جملــس التعــاون يف هــذا احلــدث اهلــام مــن منطلــق حــرص
املجلــس عــى عقــد مثــل هــذه اللقــاءات الدوليــة واإلقلمييــة ولاللتقــاء مــع التجــارب العامليــة والتنســيق
وتعزيــز التعــاون مــع املنمظــات العربيــة والدوليــة العاملــة يف املجــال الصحي ،وحتديــد مفاهــم
القضايــا الصحيــة والعمليــة املختلفــة والعمــل عــى توحيدهــا وترتيــب أولوياهتــا وتبــي تنفيــذ الرباجم
املشــركة بــدول املجلــس ،وتقيــم النظــم واالســراتيجيات احلاليــة يف جمــال الرعايــة الصحيــة ودمع
التجــارب الناحجــة واالســتفادة مهنــا يف الــدول األعضــاء.
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مجلس الصحة ينظم

المؤتمر الخليجي األول الضطراب
طيف التوحد واالضطرابات
النفسية المصاحبة
حتــت رعايــة معــايل الدكتــور أمحــد بــن دمحم
الســعيدي وزيــر الصحــة املوقــر بســلطنة معــان
ينظــم جملــس الصحــة لــدول جملــس التعــاون
وبالرشاكــة مــع وزارة الصحة ،وجامعة الســلطان
قابــوس ووزارة التمنيــة االجمتاعيــة ،ومكتــب
اليونيســف -مســقط ،ينعقــد املؤمتــر اخلليجي
األول الضطــراب طيــف التوحــد واالضطرابــات
النفســية املصاحبــة خــال الفــرة مــن 26-24
ينايــر 2020م ،وذلــك مبركــز معــان لملؤمتــرات
واملعــارض مبســقط.
إن املؤمتــر هيــدف اىل تدريــب كــوادر الرعايــة
الصح ّيــة عــى أحــدث طــرق التخشيــص
والتقيــم والتدخــل بنــا ًء عــى براهــن عمليــة،
ورفــع ويع أوليــاء األمــور ومقــديم الرعايــة
الصح ّيــة باملامرســات الواجــب تطبيقهــا مــع
حــاالت التوحــد ،ورفــع الــويع بشــأن اضطــراب
طيــف التوحــد ومشــالك الصحــة النفســية بــن
جممتعــات دول اخلليــج ،والتعــرف عــى آخــر
املســتجدات املتعلقــة بآخــر أســاليب التخشيــص
والتقيــم الــي تســتند إىل األدلــة ،والتدريــب
عــى املهــارات األساس ـ ّية الــي جيــب أن يمتتــع
هبــا اآلبــاء للتعامــل مــع احلــاالت املصابــة ،مــع
التعــرف عــى االختبــارات املتعلقــة بالكشــف عــن
اإلصابــة بالتوحــد واضطرابــات الصحة النفســية
األخــرى باملؤسســات احملل ّيــة.
مكــا أن املؤمتــر يســلط الضــوء عــى مجموعــة
10

مــن احملــاور ذات العالقــة وذلــك مبشــاركة
إقلمييــة ودوليــة تصــل إىل أكــر مــن 1000
مشــارك ،لعــرض آخــر التطــورات واألدلــة الطبيــة
والرباهــن العمليــة يف هــذا اجلانــب مكــا يعــد
األول مــن نوعــه خليج ًّيــا.
اجلديــر بالذكــر يعــد اضطــراب طيــف التوحــد
مــن أمه التحديــات الطبيــة واالجمتاعيــة الــي
بــدأت تشــغل الكثــر مــن املختصــن واألرس يف
اآلونــة األخــرة ،حيــث أن عــدد األطفــال الذيــن
يخشصــون هبــذه احلالــة يف ازديــاد.
ومــا جيعلهــا حتديــا حقيقيــا أن الكثــر مــن األرس
جتهــل مــا هــو التوحد وكيفيــة التعامل مع املصاب
هبــذه احلالــة ،ويشــر تقريــر منمظــة الصحــة
العامليــة بــأن خشصــا مــن بــن  100خشــص يف
العــامل يعــاين مــن اضطرابــات طيــف التوحــد
وهنــا يف اخلليــج العــريب بــدأت الكثــر مــن
املبــادرات الــي هتــدف حلــر الذيــن يعانــون
مــن اضطــراب طيــف التوحــد وتوفــر ســبل
التعامــل معهــم ،وبالــرمغ مــن هــذه احملــاوالت
ولكــن تبــى هنــاك الكثــر مــن التحديــات الــي
تتطلــب تاكتــف املجمتــع واجلهــات املعنيــة لتحقيق
نتــاجئ أفضــل يف ســبيل نــر املعرفــة وتطويــر
آليــات وطــرق التعامــل مــع الذيــن يعانــون مــن
التوحــد والصحــة النفســية عنــد األطفــال يــأيت
هــذا املؤمتــر األول مــن نوعــه يف املنطقــة ليجمــع
مجيــع املهمتــن واملتعاملــن مــع هــذه احلــاالت
حتــت مظلــة واحــدة ملشــاركة التجــارب واخلــرات
واخلــروج بأفضــل النتــاجئ واحللــول والــي مــن

شــأهنا أن تــؤدي إىل حتســن التعامــل مــع
الذيــن يعانــون مــن التوحــد وتطويــر ســبل العيــش
هلــم .حيــث هيــدف هــذا املؤمتــر جبمــع املدربــن،
واملربــن ،واملهنيــن الصحيــن ،واملعملــن وأفــراد
األرسة وصانــي السياســات ،لتطويــر آليــات
التخشيــص املبكــر وتأهيــل و متكــن االخشــاص
الذيــن يعانــون اضطرابــات طيــف التوحــد.

يعــد هــذا املؤمتــر خطــوة جشاعــة لزيــادة الــويع
العــام مــن خــال تنظــم أول اجمتــاع اقليمي
حــول اضطــراب التوحــد .حيــث ســتكون أيــام
املؤمتــر غنيــة باملعلومــات الــي تغــي آخــر
املســتجدات يف املســببات و طــرق التخشيــص
املبكــر وكذلــك اجلوانــب التأهيليــة والتعلمييــة
للفــات املختلفــة الــذي ســيمت تقدميــه مــن قبــل
كبــار املختصــن املعروفــن.
11
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مجلس الصحة يبحث سبل التعاون
المشترك مع المجلس األعلى
للصحة بمملكة البحرين
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اســتقبل مديــر عــام جملــس الصحــة لــدول جملــس التعــاون ســعادة األســتاذ  /ســلميان بــن صــاحل
الدخيــل معــايل الشــيخ الفريــق طبيــب  /دمحم بــن عبــداهلل آل خليفــة  -رئيــس املجلــس األعــى
للصحــة مبملكــة البحريــن والوفــد املرافــق لــه يف مقــر املجلــس بالريــاض يــوم الثالثــاء املوافــق 21
ينايــر 2020م.
ومت خــال اللقــاء تبــادل األحاديــث الوديــة ومناقشــة املوضوعــات املتعلقــة بعمــل جملــس الصحــة لــدول
جملــس التعــاون  ،وحبــث ســبل تعزيــز أوجــه التعــاون بــن اجلانبــن وتبــادل اخلــرات والتجــارب
الــي مــن شــأهنا حتســن وتطويــر اخلدمــات الصحيــة .
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االجتماع المشترك بين اللجنة
الخليجية لمكافحة األمراض السارية
ولجنة اللوائح الصحية
عقــد مبجلــس الصحــة لــدول جملــس التعــاون
االجمتــاع املشــرك بــن اللجنــة اخلليجية ملاكحفة
األمــراض الســارية وجلنــة اللــواحئ الصحيــة يــوم
امخليــس  5مــارس 2020م مبقــر املجلــس وذلــك
حبضــور ممثــي الــدول األعضــاء.
افتتــح االجمتــاع ســعادة املديــر العــام ملجلــس
الصحــة لــدول جملــس التعــاون مشــرًا ألمهيــة
التنســيق اخلليجي املشــرك محلايــة املجمتــع
مــن األمــراض الســارية واألوبئــة ومنوهــا أن
اهلــدف مــن هــذا االجمتــاع هــو حتديــث األدلــة
ومراجعهتــا ومعــل دليــل خليجي موحــد وتنســيق
اجلهــود اخلليجيــة املشــركة ملاكحفــة فــروس
كورونــا املســتجد ،مكــا رحــب ســعادته بأعضــاء
اللجنــة اخلليجيــة ملاكحفــة األمــراض الســارية
والزمــاء مــن األمانــة العامــة ملجلــس التعــاون.
ويف هنايــة االجمتــاع مت اخلــروج مبجموعــة
مــن التوصيــات متثلــت يف تفعيــل دور مركــز
جملــس التعــاون إلدارة حــاالت الطــوارئ
للتنســيق بــن دول جملــس التعــاون اخلليجي
إلدارة حــدث وبــاء كورونــا املســتجد COVID-19
والتنســيق لتحريــك املــوارد اخلليجيــة يف حــال
دعــت احلاجــة ،واحلــث بترسيــع إنشــاء املركــز
اخلليجي للوقايــة مــن األمــراض وماكحفهتــا
إلدارة األوبئــة واجلــواحئ وتنســيق اجلهــود
بــن القطاعــات الصحيــة بــدول اخلليــج ،وعقــد
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اجمتاعــات دوريــة بــن جلنــة األمــراض الســارية
وجلنــة اللــواحئ الصحيــة الدوليــة ،وتعمــم الدليــل
اخلليجي خلطــط االســتعداد واالســتجابة لألوبئة
واجلــواحئ ومراجعتــه بشــل دوري مــن قبــل
اللجنــة املشــركة والعمــل بــه كدليــل اسرتشــادي
حلــن اعمتــاده ،مكــا مت تلكيــف ممثــل دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة وســلطنة معــان
ممكثلــن للجنــة اللــواحئ الصحيــة الدوليــة لــدول
جملــس التعــاون اخلليجي لالجمتــاع مــع ممثــل
منمظــة الصحــة العامليــة خــال أســبوعني مــن
تارخيــه إلهنــاء اخلطــة اخلليجية املوحــدة لطوارئ
الصحــة العامــة باملطــارات واإلطــار العــام للخطــة
اخلليجيــة للتأهــب واالســتجابة لطــوارئ الصحــة
العموميــة مجليــع املخاطــر حســب توصيــة معــايل
الــوزراء يف االجمتــاع االســتثنايئ.
ويف ختــام االجمتــاع شــكر ســعادة املديــر العــام
ملجلــس الصحــة األســتاذ /ســلميان الدخيــل
أعضــاء اللجنتــن عــى املجهــود الرائــع والعمــل
املمــز إلجنــاز الدليــل املطلــوب ،منوهــا انــه ميكــن
اســتخدام الدليــل يف نخستــه األوليــة كدليــل
اسرتشــادي ميكــن تطويــره حســب مســتجدات
األحــداث ومتــى هلــم عــودة ســاملة لبــادمه
داعيــا املــوىل عــز وجــل أن يــي اخلليــج رش
األمــراض واألوبئــة .
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اجتماع عبر ”اإلتصال المرئي“
لوكالء وزارات الصحة بدول مجلس
التعاون للتنسيق والتعاون بشأن
فيروس كورونا COVID-19
16

تنفيــذًا لقــرار أحصــاب املعــايل والســعادة وزراء الصحــة بــدول جملــس التعــاون ،لعقــد اجمتــاع
أســبويع عــى مســتوى وكالء وزارات الصحــة بــدول املجلــس ،عــر االتصــال املــريئ ،هبــدف تبــادل
املعلومــات والتنســيق والتعــاون املشــرك ملتابعــة مســتجدات مــرض فــروس كورونــا ،COVID-19
واالطــاع عــى آخــر التطــورات يف دول املجلــس ومناقشــة اإلجــراءات املتبعــة للحــد مــن انتشــار
الفــروس.
عقــدت جلنــة وكالء وزارات الصحــة بــدول املجلــس اجمتاعهــا األول يــوم األثنــن املوافــق  16مــارس
2020م عــر االتصــال املــريئ ،ومبشــاركة األمانــة العامــة ملجلــس التعــاون.
وخــال االجمتــاع مت حتديــد آليــة معليــة لالجمتاعــات األســبوعية للجنــة ،وحتديــد املعلومــات املطلــوب
توافرهــا يف التقريــر اليــويم املشــرك واملتعلــق مبســتجدات وتطــورات املــرض وتقدميــه صبــاح لك
يــوم لاكفــة دول املجلــس ،وتبــادل اخلــرات والتجــارب املمتــزة يف هــذا املجــال.
17

اإلمارات

تدعم المبادرة الوطنية لتعزيز جاذبية مهنة التمريض

وزارة الصحة ووقاية المجتمع
وكليات التقنية العليا تتعاونان
لدعم تدريب وتوظيف الطلبة
المواطنين الدارسين في
التمريض وطب الطوارئ

توفر فرص ابتعاث لدراسة باكلوريوس علوم
المتريض
اتفقــت وزارة الصحــة ووقايــة املجمتــع مع لكيات
التقنية العليا مؤخرًا عىل العمل معًا لدمع إعداد
الكــوادر الوطنيــة املتخصصــة خلدمــة القطــاع
اليحص بالدولة ،حيث ســيمت العمل عىل ابتعاث
عــدد مــن الطلبــة املواطنــن يف جمــال المتريــض
لدراسة الباكلوريوس يف علوم المتريض ،وكذلك
دمع الطلبــة امللتحقــن بربنــاجم "الطــب الطــارئ"
مضن برناجم "مسار" مبا يسامه يف إعداد فنيي
طب طوارئ ،ودمع توجه اللكيات الفتتاح برناجم
العلــوم الصحيــة يف فرعها برأس اخلمية .ويأيت
هذا التعاون انطالقا من اسرتاتيجية التوطني يف
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الوظائــف الفنيــة ويف إطــار جهودهــا املتواصلة
لالرتقاء مبســتوى مهنــة المتريض والتخصصات
الطبيــة اهلامــة وتجشيــع الطــاب املواطنــن عىل
االخنراط فهيا من خالل الدراســة يف اجلامعات
واللكيــات املعمتدة بالدولة.
ومجــع اللقــاء يف مقــر مركــز التدريــب والتطويــر
بالشــارقة ســعادة عــوض صغــر الكتــي الوكيل
املســاعد لقطــاع اخلدمــات املســاندة ،وســعادة
الدكتــور عبداللطيــف الشــاميس مديــر مجمــع
لكيــات التقنيــة العليــا ،حبضــور الدكتــورة مسيــة
البلــويش مديــر إدارة المتريــض بالــوزارة.

واتفــق الطرفــان عــى التعــاون ملــدة مخلــس
ســنوات وجيــدد تلقائيــا ،مــن خــال تشــكيل جلنة
مشــركة مــن الطرفــن تكــون مهمهتــا متابعــة
تنفيــذ التعــاون ،حيــث تتكفــل الــوزارة بالرســوم
الدراســية ومتنــح ماكفــأة ماليــة هشريــا ملــدة
 12هشــر لــل الطلبــة املبتعثــن ،وتوفــر فــرص
التدريــب العمــي للطلبــة املواطنــن ،باإلضافــة
اىل توفــر فــرص معــل للطلبــة عنــد التخــرج،
واملشــاركة يف األحبــاث التطبيقيــة .مكــا
يتضمــن التعــاون تنظــم املؤمتــرات والنــدوات
والــراجم الدراســية والتدريبيــة ،الــي تناقــش
وتعــرض أحــدث التطــورات وأفضــل املامرســات
يف املجــاالت ذات االهمتــام املشــرك وإقامــة
الفعاليــات هبــذا اخلصــوص.

أحــد األولويــات االســراتيجية لللكيــات مضــن
خطــة "اجليــل الرابــع" الــي تــريم اىل إعــداد
الطلبــة ومتكيهنــم مــن املهــارات االحرتافيــة
وأعــى مســتويات التدريــب والتطبيــق العمــي
ليكونــوا "قــادة يف ختصصاهتــم" مــع احلــرص
عــى الرتكــز عــى التخصصــات الــي تتطلهبــا
القطاعــات احليويــة بالدولــة.
وأضــاف الدكتــور الشــاميس أن هــذا التعــاون
مــع وزارة الصحــة ســيدمع الطلبــة الدارســن
يف العلــوم الصحيــة عــى مســتوى ختصــص
المتريــض املطــروح بفريع اللكيات يف الشــارقة
والفجــرة حيــث ســمكهنم مــن احلصــول
عــى فــرص ابتعــاث لدراســة الباكلوريــوس
يف علــوم المتريــض ،وكذلــك دمع الطلبــة مــن
ختصــص الطــب الطــارئ املطــروح يف فــروع
اللكيــات بأبوظــي والعــن والشــارقة الذيــن يــم
خترجيهــم كفنــي طــب طــارئ لتلبيــة احتياجــات
هــذا القطــاع مــن الكــوادر الفنيــة املتخصصــة،
باإلضافــة اىل دمع فــرص التدريــب العمــي
للطلبــة واملشــاركة يف األحبــاث التطبيقيــة وكذلك
التوظيــف عقــب التخرج ،منوهــا اىل أن االتفاقية
ستســامه أيضــا يف دمع توجــه اللكيــات الفتتاح
فــرع لربنــاجم العلــوم الصحيــة يف فرعهــا برأس
اخلميــة والــذي ســيضم ختصــص المتريــض.

بناء الكوادر المتريضية املواطنة
ويف هــذا الســياق ،أكــد ســعادة عــوض الكتــي
أن وزارة الصحــة ووقايــة املجمتــع ملزتمــة
بتوعيــة املجمتــع بأمهيــة مهنة المتريــض ،وتعزيز
الصــورة اإلجيابيــة عن هــذه املهنــة ،والعمل عىل
بنــاء الكــوادر المتريضيــة املواطنــة ممــا يســامه
يف تقــدمي رعايــة حصيــة متاكملــة و ذات جــودة
عاليــة  ،ويــدمع حتقيــق أهــداف املبــادرة الوطنيــة
املمتثلــة بتعزيــز جاذبيــة مهنــة المتريــض ،وذلــك
مــن خــال وضــع براجم هتــدف إىل زيــادة إعداد
الكــوادر المتريضيــة املواطنــة املؤهلة ،بالتنســيق
مــع الــراكء من جهــات تعلمييــة وهيائت حصية منح دراسية وتدريب وتوظيف
ومؤسســات إعالميــة وثقافية ،فضـ ً
ا عن اجلهات وأوحضــت الدكتــورة مسية البلــويش أن الوزارة
املعنيــة بالتوطــن وتطويــر الكــوادر البرشيــة.
تواصل التعاون والتنسيق مع اجلامعات احمللية
لزيــادة أعــداد الطلبــة املواطنــن امللتحقــن يف
مــن جانبــه عــر ســعادة الدكتــور عبداللطيــف دراســة ختصــص المتريــض مــن اجلنســن عرب
الشــاميس مديــر مجمــع لكيــات التقنيــة العليــا ،خطــوات بــارزة يف هــذا املجــال مثــل توفــر عدد
عــن ســعادته بالتعــاون مــع وزارة الصحــة مزتايد من املنح  ،ورصف ماكفاة هشرية مجليع
ووقايــة املجمتــع مبــا يــدمع إعــداد الكفــاءات الطلبــة الذيــن يتعاقــدون مــع الــوزارة  ،ومــن مث
اإلماراتيــة عــى مســتوى ختصــص المتريــض تأهيلهــم للعمــل يف مستشــفيات الوزارة واملراكز
والطــب الطــارئ ،مبــا يــدمع رفــد القطــاع الصحيــة التابعــة هلــا و تأمــن الوظائــف هلم بعد
الصحي بالكــوادر اإلماراتيــة املؤهلــة للعمــل يف التخرج .
الوظائــف اهلامــة واحليويــة املتعلقــة بالقطــاع
الصحي ،مشــرًا اىل أمهيــة بنــاء الــرااكت
والتعــاون يف دمع ملــف التوطــن الــذي ميثــل
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اإلمارات تحصد جائزتين في مهرجان «كان» لإلعالم
المؤسسي والتلفزيون متفوقة على  1000فيلم مشارك

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تفوز في
مهرجان «كان» بجائزتي الدولفين الذهبي
والدولفين األسود عن فيلم «عزّ م»
ألفضل حملة ترويج لمبادرة صحية حكومية
20

فيــم "عــ ّزم" مــن تصمــم وإنتــاج وزارة القصــرة املرحشــة لفئتــن أخريــن؛ فئــة أفــام
الصحــة ووقايــة املجمتــع للــروجي ملبــادرة االتصــاالت املتاكملــة (األفــام ومقاطــع الفيديــو
تعزيــز جاذبيــة مهنــة المتريــض بــن جكــزء مــن محلــة تواصــل أكــر) وفئــة أفــام
مواطــي الدولــة
الصــورة املؤسســية.
أعلنــت وزارة الصحــة ووقايــة املجمتــع عــن
فوزهــا جبــدارة مضــن فعاليــات مهرجــان "اكن"
لإلعــام املؤســي والتلفزيــون  2019يف فرنســا،
جبائــزيت الدولفــن الذهــي عــن فئــة أفــام املــوارد
البرشيــة وجائــزة الدولفــن األســود عــن فئــة أفضل
موســيىق تصويريــة ،عــن مشــاركهتا بفيــم "عـزّم"
ألفضــل محلــة تــروجي ملبــادرة حصيــة حكوميــة
متفوقــة عــى  1000فيــم مشــارك مــن اكفــة
أحنــاء العــامل ،مكــا وصــل الفيــم إىل الالحئــة العويــس :الــروجي لنجاحــات الدولــة يف
وتعتــر جوائــز مهرجــان "اكن" لإلعــام املؤســي
والتلفزيــون بفرنســا من أكرب اجلوائــز الدولية اليت
تقــام يف جمــال اإلنتــاج االعــاين والســيمنايئ.
حيــث يــم اإلحتفــاء بأفضــل أفــام املؤسســات
التجاريــة واإلعالنــات التلفزيونيــة عــى مســتوى
العــامل يف مدينــة "اكن" بفرنســا ،أحــد أمه مراكــز
اإلنتــاج اإلعــايم والســيمنايئ.
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املجــال الصحي
وأعــرب معــايل عبــد الرمحــن بــن دمحم العويــس
وزيــر الصحــة ووقايــة املجمتــع عــن ســعادته بفــوز
دولــة اإلمــارات ممثلــة بالــوزارة هبــذه اجلوائــز
املرموقــة يف مهرجــان مدينة "اكن" أحد أمه مراكز
اإلنتــاج اإلعــام املؤســي والتلفزيــون ،يف إجنــاز
جديــد وبأفــار وطاقات الشــباب امللهمــة واملبتكرة،
والــي تهســم بتعزيــز ماكنــة الدولــة عــن طريــق
إبــراز الــراجم واملبــادرات احلكوميــة الرائــدة يف
اإلعــام الــدويل ،ترســيخا لملاكنــة الرائــدة لدولــة
اإلمــارات يف جمــال االتصــال احلكــويم ،وإبــراز
مسعـــة الدولــــة فــي املجــال الصحــي دوليــًا ،مبا
خيــدم وحيقــق األهــداف العامــة خلطــة احلكومــة
االســراتيجية ورؤيــة القيــادة الرشــيدة يف تعزيــز
22

مكتســبات دولــة اإلمــارات عامليــا.

املســتقبل ،وتعمــل عــى امتــاك أدواتــه.

مشــرًا معاليــه إىل أن وصــول الــوزارة إىل
منصــات التتــوجي يــأيت يف إطــار جهودهــا
لتقــدمي مقومــات الرعايــة الصحيــة الــي تســتند
إىل الرؤيــة املســتقبلية للدولــة ،وتمتــاىش مــع
مــا تهشــده اإلمــارات مــن تطــور يف مجيــع
القطاعــات ،بالتعــاون مــع الــراكء احملليــن
والدوليــن ،واعتــر هــذا الفــوز دليـ ً
ا وتقديــرًا عــى
جــودة الــراجم الصحيــة املســتدامة الــي تعمتدهــا
الــوزارة مــن خــال الــروجي هلــا بطريقــة إعالميــة
مبتكــرة ،فعندمــا نكــون مبتكريــن ،فإننــا نؤســس
الســتمثار مســتدام يف املســتقبل لرتســيخ الريــادة
اإلماراتيــة كمنــوذج للــدول الــي تســتمثر يف

توظيــف اإلنتــاج اإلعــايم بطريقــة مبتكــرة
خلدمــة الصحــة
وقــال معاليــه يشــل الفــن قميــة مجاليــة ووطنيــة
وهــو رســالة إنســانية واجمتاعيــة تتخــى حــدود
األوطــان وتــرخس يف الذاكــرة العامليــة ،وقــد
ارتأينــا إنتــاج فيــم تروجيي بطريقــة مبتكرة هبدف
اســتقطاب الطاقــات الوطنيــة ملهنــة المتريــض بــن
مواطــي الدولــة ،مضــن محلــة تروجييــة اتصاليــة
وطنيــة تقودهــا الــوزارة بالتعــاون مــع اجلهــات
احلكوميــة املعنيــة ،لزيــادة الــويع حــول مهنــة
المتريــض وأثرهــا اإلجيــايب عــى املجمتــع
وحاجــة اإلمــارات إىل طاقــات شــباهبا وشــاباهتا

ومه نبــض املجمتــع وقيــادة املســتقبل لالنضــام
إىل هــذه املهنــة النبيلــة واالســراتيجية.
وهنــأ معــايل العويــس إدارة االتصــال احلكــويم
يف الــوزارة ،وبــارك هلــم اإلجناز ،وأكــد أن الوزارة
لدهيــا اخلطــط والــراجم لملشــاركة فيــم "ع ـ ّزم"
مــن تصمــم وإنتــاج وزارة الصحــة ووقايــة
املجمتــع للــروجي ملبــادرة تعزيــز جاذبيــة
مهنــة المتريــض بــن مواطــي الدولــة
أعلنــت وزارة الصحــة ووقايــة املجمتــع عــن
فوزهــا جبــدارة مضــن فعاليــات مهرجــان "اكن"
لإلعــام املؤســي والتلفزيــون  2019يف فرنســا،
جبائــزيت الدولفــن الذهــي عــن فئــة أفــام املــوارد
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البرشيــة وجائــزة الدولفــن األســود عــن فئــة أفضل
موســيىق تصويريــة ،عــن مشــاركهتا بفيــم "عـزّم"
ألفضــل محلــة تــروجي ملبــادرة حصيــة حكوميــة
متفوقــة عــى  1000فيــم مشــارك مــن اكفــة
أحنــاء العــامل ،مكــا وصــل الفيــم إىل الالحئــة
القصــرة املرحشــة لفئتــن أخريــن؛ فئــة أفــام
االتصــاالت املتاكملــة (األفــام ومقاطــع الفيديــو
جكــزء مــن محلــة تواصــل أكــر) وفئــة أفــام
الصــورة املؤسســية.
وتعتــر جوائــز مهرجــان "اكن" لإلعــام املؤســي
والتلفزيــون بفرنســا من أكرب اجلوائــز الدولية اليت
تقــام يف جمــال اإلنتــاج االعــاين والســيمنايئ.
حيــث يــم اإلحتفــاء بأفضــل أفــام املؤسســات
التجاريــة واإلعالنــات التلفزيونيــة عــى مســتوى
العــامل يف مدينــة "اكن" بفرنســا ،أحــد أمه مراكــز
اإلنتــاج اإلعــايم والســيمنايئ.
العويــس :الــروجي لنجاحــات الدولــة يف
املجــال الصحي
وأعــرب معــايل عبــد الرمحــن بــن دمحم العويــس
وزيــر الصحــة ووقايــة املجمتــع عــن ســعادته بفــوز
دولــة اإلمــارات ممثلــة بالــوزارة هبــذه اجلوائــز
املرموقــة يف مهرجــان مدينة "اكن" أحد أمه مراكز
اإلنتــاج اإلعــام املؤســي والتلفزيــون ،يف إجنــاز
جديــد وبأفــار وطاقات الشــباب امللهمــة واملبتكرة،
والــي تهســم بتعزيــز ماكنــة الدولــة عــن طريــق
إبــراز الــراجم واملبــادرات احلكوميــة الرائــدة يف
اإلعــام الــدويل ،ترســيخا لملاكنــة الرائــدة لدولــة
اإلمــارات يف جمــال االتصــال احلكــويم ،وإبــراز
مسعـــة الدولــــة فــي املجــال الصحــي دوليــًا ،مبا
خيــدم وحيقــق األهــداف العامــة خلطــة احلكومــة
االســراتيجية ورؤيــة القيــادة الرشــيدة يف تعزيــز
مكتســبات دولــة اإلمــارات عامليــا.
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مشــرًا معاليــه إىل أن وصــول الــوزارة إىل
منصــات التتــوجي يــأيت يف إطــار جهودهــا
لتقــدمي مقومــات الرعايــة الصحيــة الــي تســتند
إىل الرؤيــة املســتقبلية للدولــة ،وتمتــاىش مــع
مــا تهشــده اإلمــارات مــن تطــور يف مجيــع

القطاعــات ،بالتعــاون مــع الــراكء احملليــن
والدوليــن ،واعتــر هــذا الفــوز دليـ ً
ا وتقديــرًا عــى
جــودة الــراجم الصحيــة املســتدامة الــي تعمتدهــا
الــوزارة مــن خــال الــروجي هلــا بطريقــة إعالميــة
مبتكــرة ،فعندمــا نكــون مبتكريــن ،فإننــا نؤســس
الســتمثار مســتدام يف املســتقبل لرتســيخ الريــادة
اإلماراتيــة كمنــوذج للــدول الــي تســتمثر يف
املســتقبل ،وتعمــل عــى امتــاك أدواتــه.
توظيــف اإلنتــاج اإلعــايم بطريقــة مبتكــرة
خلدمــة الصحــة
وقــال معاليــه يشــل الفــن قميــة مجاليــة ووطنيــة
وهــو رســالة إنســانية واجمتاعيــة تتخــى حــدود
األوطــان وتــرخس يف الذاكــرة العامليــة ،وقــد
ارتأينــا إنتــاج فيــم تروجيي بطريقــة مبتكرة هبدف
اســتقطاب الطاقــات الوطنيــة ملهنــة المتريــض بــن
مواطــي الدولــة ،مضــن محلــة تروجييــة اتصاليــة
وطنيــة تقودهــا الــوزارة بالتعــاون مــع اجلهــات
احلكوميــة املعنيــة ،لزيــادة الــويع حــول مهنــة
المتريــض وأثرهــا اإلجيــايب عــى املجمتــع
وحاجــة اإلمــارات إىل طاقــات شــباهبا وشــاباهتا
ومه نبــض املجمتــع وقيــادة املســتقبل لالنضــام
إىل هــذه املهنــة النبيلــة واالســراتيجية.
وهنــأ معــايل العويــس إدارة االتصــال احلكــويم
يف الــوزارة ،وبــارك هلــم اإلجنــاز ،وأكــد أن
الــوزارة لدهيــا اخلطــط والــراجم لملشــاركة والفوز
يف املســابقات املرموقــة عــى املســتوى احملــي
والعاملــي ،يف إطــار ســعهيا لبنــاء نظــام حصــي
يســتند إىل أعــى املعايــر العامليــة بالدولــة لتكــون
اإلمــارات مــن أفضــل الــدول يف جــودة الرعايــة
الصحيــة ،متاشــيًا مــع األجنــدة الوطنيــة 2021
وموئيــة اإلمــارات .2071
العملــاء :الــروجي املبتكــر لملبــادرات
الوطنيــة الصحيــة
وعــر ســعادة الدكتــور دمحم ســلمي العملــاء
ّ
وكيــل الــوزارة عــن خفــره واعــزازه بفــوز الــوزارة
جبائــزيت الدولفــن الذهــي والدولفــن األســود يف
مهرجــان "اكن لإلعــام املؤســي والتلفزيــون"

عــن فئــة أفضــل محلــة تــروجي ملبــادرة حكوميــة وترســيخ ثقافــة االبتــار وحتســن جــودة الرعايــة
حصيــة ،والــي متثــل اعرتافــا عامليــا باحللــول االلكينيكيــة وفــق أفضــل املعايــر العامليــة .
املتطــورة الــي تتبناهــا الــوزارة.
وفعــال مبعايــر
وقــال ســعادته إن هــذا اإلجنــاز يضــاف إىل جسل اتصــال حكــويم مؤ ّثــر
ّ
الــوزارة احلافــل باجلوائــز تكرميــا جلهودهــا يف عامليــة
تبــي أفضــل املعايــر واملامرســات العامليــة يف وتؤكــد وزارة الصحــة ووقايــة املجمتــع ،أن الفــوز
الــروجي املبتكــر لملبــادرات الوطنيــة عــر األنشــطة باجلائزتــن يف مهرجــان "اكن" لإلعــام املؤســي
االتصاليــة اهلادفة ،وإبــراز دور الوزارة يف حتقيق والتلفزيــون يتــ ّوج اجلهــود املمثــرة لــل فريــق
املشــاريع الوطنيــة الصحيــة واملســتقبلية .مكــا العمــل ،ودلي ـ ً
ا عــى النجــاح يف حتقيــق اتصــال
تشــل هــذه اجلائــزة حافــزًا لملــي يف مســرة حكــويم مؤ ّثــر وف ّعــال مبعايــر عامليةّ ،
ميكــن وزارة
إعــداد جيــل مــن الكفــاءات الشــابة املواطنــة يف الصحــة ووقايــة املجمتــع مــن حتقيــق الصحــة
جمــال المتريــض ،يمتتعــون القــدرة واملؤهــات املســتدامة وتوفــر الرعايــة الشــاملة ملجمتــع دولــة
الــي متكهنــم مــن املســامهة الفاعلــة يف االرتقــاء اإلمــارات ،عــر تطويــر قنــوات اتصــال اســتباقية
جبــودة الرعايــة الصحيــة بالدولــة.
وتفاعليــة ومؤثــرة ،تســامه يف الــروجي حبمــات
تروجييــة اتصاليــة لتوعيــة املجمتــع بالقضايــا
جناح التخطيط االسرتاتيجي اإلعاليم
الصحيــة ذات األولويــة تعــود باألثــر اإلجيــايب
وأشــاد ســعادة الوكيــل بــاألداء املمتــز واملهنيــة عــى الفــات املســهدفة واملجمتــع ومهنــا تعزيــز
العاليــة إلدارة االتصــال احلكــويم يف معليــة جاذبيــة مهنــة المتريــض.
التخطيــط االســراتيجي اإلعــايم ،وتطبيــق
االبتــار يف تنويــع قنــوات االتصــال الداخــي إنتــاج مــواد اتصاليــة مبتكــرة ومهنــا
واخلــاريج مــع اجلهــات املعنيــة يف احلكومــة األفــام الســيمنائية الرتوجييــة.
االحتاديــة ،والتحديــث املتواصــل للرســائل وتشــر الــوزارة إىل أن امحلــات االتصاليــة
االتصاليــة واحملتــوى اإلعــايم وتوظيــف األفــام الــي تطلقهــا ،تعمتــد االبتــار يف صياغــة لغهتــا
يف الــروجي لملبــادرة الوطنيــة اهلادفــة لتعزيــز ورســائلها وأدواهتــا وتطويــر حمتــوى مؤثــر ومــزن
جاذبيــة مهنــة المتريــض يف املجمتــع حتــت شــعار يتســم باملوضوعيــة والشــفافية ،وجنــح فريــق
" المتريــض خفــر وإبــداع" ،هبــدف اســتقطاب االتصــال احلكــويم يف تصمــم وإنتــاج فيــم
الكــوادر المتريضيــة املواطنــة بالعــدد والنوعيــة تروجيــي مبعايــر تنافســية ،باإلضافــة لــإدارة
املالمئــة الحتياجــات املجمتــع الصحيــة وبيئــة املبتكــرة والفعالــة ملبــادرات الــوزارة والتخطيــط
وثقافــة الدولــة ،وتوفــر بيئــة معــل جاذبــة لشــباب االســراتيجي للتواجــد عــى املنصــات االتصاليــة
الوطــن ملســتقبل مزدهــر.
يف مواقــع التواصــل االجمتــايع واإلعــام،
وتطويــر صناعــة املــواد االتصاليــة باالســتخدام
و ّ
مثــن د العملــاء النتــاجئ املمتــزة الــي حققهتــا األمثــل والف ّعــال للعنــارص املرئيــة ،مبــا يــدمع
الــوزارة مؤخــرًا خــال مشــاركهتا يف املســابقات تأثــر اإلعــام املجمتــي وتعزيــز التعــاون مــع
واجلوائــز اإلقلمييــة والعامليــة بفضــل كفــاءة الــراكء االســراتيجيني واالســتفادة مــن أفضــل
القيــادات والكــوادر الطبيــة واإلداريــة ،وأوحض املامرســات االتصاليــة ،وإعــداد ومتكــن كــوادر
أن هــذا اإلجنــاز حمطــة يف ســياق خططنــا االتصــال احلكــويم املســتقبيل إلنتــاج مــواد
املوضوعــة لتعزيــز ثقــة أفــراد املجمتــع بكفــاءة اتصاليــة مبتكــرة ومهنــا األفــام الســيمنائية
اخلدمــات الصحيــة ،والســما المتريضيــة الــي الرتوجييــة.
تقدمهــا الــوزارة ،يف إطــار اســراتيجيهتا حنــو
تقــدمي الرعايــة الصحيــة الشــاملة واملتاكملــة
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اإلمارات

اإلمارات أول دولة تطبقه في الشرق األوسط

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنجز

المرحلة الثالثة من الدورة السادسة

لبرنامج « القيادة من أجل التغيير»
في التمريض

أجنــزت إدارة المتريــض يف وزارة الصحــة
ووقايــة املجمتــع املرحلــة الثالثــة مــن الــدورة
السادســة لربنــاجم تأهيــل قــادة المتريــض املعــد
واملعمتــد مــن قبــل جملــس المتريــض العاملــي
"القيــادة مــن أجــل التغيــر" واملقــدم يف أكــر
مــن  40دولــة يف العــامل ،وهيــدف الربنــاجم،
الــذي تعتــر اإلمــارات أول دولــة يف الــرق
األوســط تقــوم بتطبيقــه ،إىل تعزيــز املهــارات
القياديــة للكــوادر المتريضيــة الوطنيــة ومتكيهنــم
مــن إحــداث التغــرات االســراتيجية املســاندة
لــدور مهنــة المتريــض يف حتقيــق رؤيــة
اإلمــارات للعــام  2021بتوفــر نظــام حصــي
مبعايــر عامليــة ،واســتجابة لتوصيــات امحللــة
العامليــة "المتريــض اآلن".
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دمع أعضاء اهليئة المتريضية
وأكــد ســعادة الدكتــور يوســف دمحم الــراكل
الوكيــل املســاعد لقطــاع املستشــفيات يف وزارة
الصحــة ووقايــة املجمتــع ،أن مهنــة المتريــض
والقبالــة مــن األراكن األساســية يف نظم الرعاية
الصحيــة ،وتلعــب دورًا هامــا وحيويــا يف دمع
التغطية الصحية الشــاملة ،مؤكدًا أمهية التأهيل
املســمر للكــوادر المتريضيــة والقبالــة ملواكبــة
املواصفات الصحية العاملية .ولفت إىل استحداث
الوزارة ختصص معلوماتية المتريض توافقًا مع
املسارات العاملية ،ليربز دور ممريض املعلوماتية
يف متابعــة مــؤرشات األداء اإللكينيكيــة اخلاصة
مبهنــة المتريــض وتطبيــق اخلطــط التحســينية
املالمئة ،مبا يدمع تقدمي الرعاية المتريضية عالية
اجلــودة واملطابقــة لملعايري احملليــة والعاملية.

وأشــار ســعادة الــراكل إىل أن الربنــاجم
يعــزز مــن قــدرات املنتســبني عــى املســامهة
بشــل فعــال يف وضــع وتقيــم السياســات
الوطنيــة الصحيــة ،وتصمــم املشــاريع
اهلادفــة لتطويــر مهنــة المتريــض ،وتطويــر
قــدرات القيــادة واإلدارة يف جمــال المتريــض
واخلدمــات الصحيــة ،للتأثــر عــى تطــور املهنــة
والهنــوض بالسياســات الصحيــة .منوهــا إىل أن
هــذا الربنــاجم يــدمع املبــادرة الوطنيــة لتعزيــز
جاذبيــة المتريــض ،اهلادفــة الســتقطاب الكــوادر
املواطنــة عــى مســتوى الدولــة ،ممــا يســامه يف
توفــر رعايــة حصيــة ممتــزة تــامئ بيئــة وثقافــة
الدولــة ،وتســاعد عــى تطبيــق خطــط توطــن
املهنــة بشــل مناســب مــن أجــل تقــدمي خدمــات
متريضيــة جبــودة عاليــة.
تعزيز املهارات القيادية لملمرضات
مــن جانهبــا أشــارت الدكتــورة مسيــة البلــويش
مديــر إدارة المتريــض إىل أن اهلــدف من برناجم
"القيــادة مــن أجــل التغيــر" هــو تعزيــز املهــارات
القياديــة لملمرضــات عــى مجيــع املســتويات،
وتزويدهــن باملعرفــة املتقدمــة لملســامهة بفعاليــة
وكفــاءة يف إدارة الرعايــة الصحية يف اإلمارات،
مــن خــال ورش معــل وأنشــطة تعلمييــة عــن بعــد
باإلضافــة ملشــاريع وأحبــاث متريضيــة.
وأوحضــت الدكتــورة البلــويش أن املخرجــات
الرئيســية للربنــاجم تمشــل إبــراز دور المتريــض
يف تطويــر السياســات الصحية وتطوير املهارات
والكفــاءات والتخطيــط بشــل اســراتيجي،
واإلدارة الفعالــة ،وفهــم متطلبــات املنمظــات
الدوليــة ،وتطويــر املهــارات واخلصائــص القيادية
وتطبيقهــا ،مــن خــال حتقيــق نتــاجئ مملوســة
تكــون قــادرة عــى التعبــر عــن قميــة المتريــض
مجليــع األطــراف املعنيــة وأحصــاب القــرار.

األســس واملهنجيــات اخلاصــة مبهنــة المتريــض
ومهاراهتــا املتخصصــة ،والــي ســتؤدي خللــق
فــرص غــر مألوفــة وجديــدة بالنســبة لملمرضــات
والقابــات القانونيــات ،لملســامهة بشــل أكــر
يف منظومــة الرعايــة الصحيــة.
ويتكــون الربنــاجم مــن ورشــي معل خالل الســنة
الواحــدة ،ويــم خــال الورشــة تقــدمي عــدد مــن
احملــارضات وورش العمــل الــي مــن شــأهنا
تطويــر املهــارات القياديــة لملنتســبني ،ويقــوم
املنتســب باختيــار مــروع يصــب يف خمرجــات
األجنــدة الوطنيــة واخلطــة االســراتيجية إلدارة
المتريــض ووضــع خطــة التنفيــذ وتطبيقهــا
مضــن فريــق العمــل مــع وجــود مرشــد حمــدد
لتوجيــه الفريــق.
وبعــد انهتــاء الورشــة الثانيــة يــم ختــرجي
املنتســبني حبصوهلــم عــى هشــادة ختــرج مــن
قبــل جملــس المتريــض العاملــي ،باإلضافــة إىل
 60ســاعة دوليــة معمتــدة مــن برنــاجم التعلــم
الطــي املســمر صاحلــة ملــدة  5ســنوات،
وعضويــة مــدى احليــاة يف جملــس المتريــض
العاملــي.
ويــم اختيــار املنتســبني بعــد اســتيفاهئم معايــر
ومتطلبــات حمــدده مثل التحــي بالدافع وااللزتام
لملســامهة يف تطويــر وحتســن جــودة الرعايــة
الصحيــة ،والقــدرة عــى تنفيــذ االســراتيجيات
الالزمــة لذلــك ،باإلضافــة إىل امتالكهــم املهــارات
األساســية يف اللغــة اإلجنلزييــة ،مكــا جيــب أن
ميلــك املنتســب مــا ال يقــل عــن  5ســنوات معــل
قبــل التقاعــد.

اجلديــر بالذكــر أن برنــاجم تأهيــل قيــادة
المتريــض انطلــق يف عــام  ،1995وبــدأ تطبيقــه
يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة عــام 2002
ومت ختــرجي  124منتســب مــن المتريــض وفــات
ولفتــت إىل أن مهنــة المتريــض والقبالــة تلعــب فنيــة أخــرى ومهنــم عــدد  17مدربــه مواطنــة.
دورًا متصاعــدًا يف تطويــر سياســة الرعايــة
الصحية يف املســتقبل ،بالتوازي مع االحتياجات
املتغــرة للرعايــة الصحيــة مــن خــال تطويــر
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برنامج «القيادة من أجل التغيير»
للسنة  17على التوالي

هبــدف تعزيــز املهــارات القياديــة للكــوادر
المتريضيــة الوطنيــة ومتكيهنــم مــن إحــداث
التغيــرات االســراتيجية املســاندة لــدور مهنــة
المتريــض .أعلنــت إدارة المتريــض يف وزارة
الصحــة ووقايــة املجمتــع مؤخــرًا عــن ختــرجي
 124منتســبًا مــن المتريــض وفــات فنيــة
أخــرى ،مهنــم  17مدربــة معمتــدة مواطنــة ،يف
ختــام الــدورة السادســة لربنــاجم تأهيــل قــادة
المتريــض املعــد واملعمتــد مــن قبــل جملــس
المتريــض العاملــي ،والــذي انعقــد يف مركــز
التدريــب والتطويــر بالشــارقة .هبــدف تعزيــز
املهــارات القياديــة للكــوادر المتريضيــة الوطنيــة،
ومتكيهنــم مــن إحــداث التغيــرات االســراتيجية
املســاندة لــدور مهنــة المتريــض ،حيــث ُتعــد
االمــارات أول دولــة تبنــت التغيــرات اجلديــدة
يف الربنــاجم مضــن املرحلــة السادســة.
وحصــل الناحجــون عــى هشــادة ختــرج
رمسيــة مــن قبــل جملــس المتريــض العاملــي،
باإلضافــة إىل  60ســاعة دوليــة معمتــدة مــن
برنــاجم التعلــم الطــي املســمر صاحلــة ملــدة
 5ســنوات ،وعضويــة مــدى احليــاة يف جملــس
المتريــض العاملــي.
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تعزيز قدرات القيادة يف جمال المتريض
ويمشل الربناجم الذي انعقد يف دورته الســابعة
عــرة ،متكــن املنتســبني مــن املســامهة بشــل
فعــال يف وضــع وتقيــم السياســات الوطنيــة
الصحية ،وتصممي املشاريع اهلادفة لتطوير مهنة
المتريــض ،وتعزيــز قــدرات القيــادة واإلدارة يف
جمال المتريض واخلدمات الصحية ،للتأثري عىل
تطــور املهنــة والهنــوض بالسياســات الصحية .

وأشــارت الدكتــورة مسيــة البلــويش مديــر
إدارة المتريــض إىل أن الربنــاجم هيــدف
لتعزيــز املهــارات القياديــة لملمرضــات عــى
مجيــع املســتويات ،وتزويدهــن باملعرفــة املتقدمــة
لملســامهة بفعاليــة وكفــاءة يف إدارة الرعايــة
الصحيــة يف اإلمــارات ،مــن خــال ورش معــل
وأنشــطة تعلمييــة عــن بعــد باإلضافــة ملشــاريع
وأحبــاث.
أمهية المتريض يف السياسات الصحية
وتمشل املخرجات الرئيسية للربناجم التعرف عىل
دور المتريــض يف تطويــر السياســات الصحيــة
وتطويــر املهــارات والكفــاءات والتخطيــط بشــل
اســراتيجي ،وفهــم متطلبــات املنمظــات الدوليــة
واإلدارة الفعالــة ،وتطويــر املهارات واخلصائص
القيادية وتطبيقها ،من خالل نتاجئ مملوسة تكون
قــادرة عــى التعبــر عــن قميــة المتريــض مجليــع
األطــراف املعنية وأحصــاب القرار.
ويتكــون الربنــاجم مــن ورشــي معــل خــال
الســنة الواحــدة وملــدة مخســة أيــام متواصلــة
لــل ورشــة ،ويــم خــال الربنــاجم تقــدمي عــدد
مــن احملــارضات وورش العمــل ،الــي مــن
شــأهنا تطويــر املهــارات القياديــة لملنتســبني.
مكــا يتضمــن الربنــاجم اختيــار مــروع
يصــب يف خمرجــات األجنــدة الوطنيــة واخلطــة
االســراتيجية إلدارة المتريــض ،ووضــع خطــة
التنفيــذ وتطبيقهــا مضــن فريــق العمــل مــع توفــر
اإلرشــاد والتوجيــه املناســبني .
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تشارك في كونجرس التمريض
العالمي بسنغافورة
مديــرة المتريــض :االرتقــاء خبــرات
الكفــاءات المتريضيــة املواطنــة مــن خــال
املشــاركة يف احملافــل العامليــة متثــل قــوة
دافعــة لــدمع أهــداف املبــادرة الوطنيــة
لتعزيــز جاذبيــة مهنــة المتريــض
الكوجنــرس أحــد أمه املؤمتــرات
العامليــة الــي تســتقطب اخلــرات
المتريضيــة مــن اكفــة أحنــاء العــامل
 10أوراق معــل حبثيــة حصيلــة
مشــاركة وفــد الدولــة مهنــا  6أوراق
للــو ز ا ر ة
تشــارك وزارة الصحــة ووقايــة املجمتــع يف
الوفــد املمثــل لدولــة اإلمــارات يف كوجنــرس
جملــس المتريــض العاملــي لســنة  2019املنعقــد
يف ســنغافورة خــال الفــرة مــن  27يونيــو
ولغايــة  1يوليــو  .2019وتتصــدر الــوزارة عــدد
املمثلــن املشــاركني يف الكوجنــرس مــن خــال
 6أوراق حبثيــة معمتــدة مــن اللجنــة العليــا
للكوجنــرس ،مت تقدميهــا مــن قبــل ممرضــات
مواطنــات يشــاركن مكتحدثــات رمسيــات ،مــن
أصــل  10ورقــات معــل تشــارك هبــا الكــوادر
المتريضيــة املواطنــة بدولــة االمــارات ،مضــن
األحبــاث المتريضيــة يف الكوجنــرس.

حيويــة ودراســات بعناويــن خمتلفــة ،تضمنــت؛
دمع القيــادات المتريضيــة وســيلة للتاثــر عــى
السياســات الصحيــة ،الرضــا الوظيــي لــدى
املمرضــات يف مراكــز الرعايــة الصحيــة األولية،
مــدى ويع األمهــات بتأثــر التكنولوجيــا عــى
حصــة األطفــال ،ودجم مــا يمســى بالرعايــة
املوجهــة لــأرسة خبطــة الرعايــة الصحيــة
املقدمــة لألطفــال ،تأثــر حتديــد منــط التعلــم
املفضــل لملتعــم عــى توجهــات بــراجم التطويــر
املهــي اخلاصــة بالــادر المتريــي ،املعرفــة
واملامرســات مــن مــرىض الســكري مــن النــوع
الثــاين حنــو منــع املضاعفــات.

تعزيز املعرفة والثقافة المتريضية
وأشــارت الدكتــورة مسيــة البلــويش مديــر إدارة
المتريــض بالــوزارة إىل أن كوجنــرس جملــس
المتريــض العاملــي ميثــل فرصــة لملمرضــن
واملمرضــات لملشــاركة يف طــرح وعــرض
األحبــاث ونــر املعرفــة المتريضيــة والصحيــة
ذات الصلــة .ممــا يهســم يف تعزيــز املعرفــة
والثقافــة المتريضيــة بــن الكــوادر المتريضيــة.
ولفتــت إىل أن دولــة االمــارات ستســتضيف
هــذا الكوجنــرس العاملــي يف ســنة ،2021والذي
يعــد حدثــا عامليــا وفرصــة للكــوادر المتريضيــة
لالســتفادة مــن أفضــل املامرســات املبنيــة عــى
وتناولــت األوراق البحثيــة الــي قدمهتــا الرباهــن واألدلــة ،حيــث يعــد هــذا الكوجنــرس
املمرضــات يف الكوجنــرس عــدة مواضيــع أحــد أمه املؤمتــرات العامليــة الــي تســتقطب
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اخلــرات المتريضيــة مــن اكفــة أحنــاء العــامل .الرضــا بــن الــادر المتريــي .باإلضافــة لعــدة
توصيــات تتضمــن رضورة الــزام صانــي
المتريــض مكهنــة اســراتيجية يف السياســات والقــادة املامرســن بوضــع خطــط
ا إل مــا ر ا ت
وسياســات للحفــاظ عــى املمرضــن وزيــادة
وأكــدت د مسيــة أن االرتقــاء خبــرات الكفــاءات الرضــا الوظيــي لدهيــم.
المتريضيــة املواطنــة مــن خــال املشــاركة يف
احملافــل العامليــة املتخصصــة ،متثــل قــوة دافعــة منط التعلمي يف التوجه للمتريض
لــدمع حتقيــق أهــداف املبــادرة الوطنيــة لتعزيــز وهدفــت دراســة أخــرى إىل "تأثــر حتديــد منــط
جاذبيــة مهنــة المتريــض ،متاشــيًا مــع متطلبــات التعلــم املفضــل لملتعــم عــى توجهــات بــراجم
األجنــدة الوطنيــة لدولــة اإلمــارات .حيــث يهســم التطويــر املهــي اخلاصــة بالــادر المتريــي"
تقديــر ومتكــن مهنــة المتريــض مــع بــايق أفــراد وأثــره عــى أداهئــم االلكينيــي يف 14
القــوى الصحيــة يف بنــاء السياســات الصحيــة مستشــى مبنطقــة الــرق األوســط ،والتطــرق
الوطنيــة ،بعدمــا جحــزت مهنــة المتريــض ماكنــة إىل الصعوبــات الــي قــد تواجــه الــادر
مرموقــة مضــن املهــن االســراتيجية والرئيســية المتريــي يف حــال تطبيقــه ألســلوب التعلــم
يف نظــم الرعايــة الصحيــة ،حيــث تلعــب دورًا املفضــل عــى حســب الربوتوكــول املعمتــد
هامــا وحيويــا يف دمع التغطيــة الصحيــة عــى أدائــه اإللكينيــي .فميــا تناولــت دراســة
الشــاملة.
دور التوعيــة يف منــع املضاعفــات الناجتــة مــن
مــرض الســكري-النوع الثــاين ،واحلاجــة لزيــادة
ونوهــت البلــويش إىل تركــز األحبــاث املعروضة تدابــر التثقيــف الصحي لتثقيــف املــرىض حنــو
يف الكوجنــرس عــى استكشــاف التطــور الوقايــة مــن املضاعفــات لتعزيــز جــودة ومنــط
املســتقبيل خلدمــات الرعايــة المتريضيــة ،احليــاة.
لتهســم يف تكويــن رؤيــة مســتقبلية عــن اجلــدوى
االســراتيجية ملهنــة المتريــض والقبالــة ومــدى مكــا عــرض الوفــد لدراســة عــن "مــدى ويع
اســتعدادها لملســتقبل ،هبــدف تعزيــز مهــارات األمهــات بتأثــر التكنولوجيا عــى حصة األطفال
الكــوادر المتريضيــة ،ومتكيهنــا مــن إحــداث يف إمــارة رأس اخلميــة" وأثــر األجهــزة الذكيــة
التغــرات االســراتيجية يف نظــم الرعايــة عــى التواصــل االجمتــايع والعقــي لألطفــال،
الصحيــة.
باالضافــة إىل بعــض املشــالك الصحيــة مثــل
الصــداع ومشــالك العــن وآالم اليديــن والظهــر
دمع القيــادات المتريضيــة بالدولــة وآالم الكتفــن ،والــدور األكــر وعيًا لــدى األمهات
والرضــا الوظيــي
املتعملــات يف التعامــل مــع هــذا التحــدي .ويف
واســتعرضت الورقــة البحثيــة املتعلقــة "بــدمع حبــث آخــر مت تقيــم مفاهــم وممارســات مقديم
القيــادات المتريضيــة وســيلة للتأثــر عــى الرعايــة الصحيــة لألطفــال حــول الــدور املركــزي
السياســات الصحيــة" ،املبــادرات الــي أطلقهتــا لــأرسة يف حيــاة الطفــل ويف تقــدمي الرعايــة
دولــة اإلمــارات لــدمع القيــادات المتريضيــة ودجم الرعايــة املوجهــة لــأرسة خبطــة الرعايــة
ومتكــن املمرضــات مــن لعــب دور فعــال يف الصحيــة املقدمــة لألطفــال يف مستشــى الشــيخ
تطويــر السياســة الصحيــة والتأثــر علهيــا .خليفــة للنســاء والــوالدة واألطفــال يف إمــارة
بيمنــا وفــرت ورقــة :الرضــا الوظيــي لــدى مجعــان.
املمرضــات يف مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة
مبنطقــة رأس اخلميــة ،معلومــات مهمــة بشــأن
العوامــل الداخليــة واخلارجيــة املرتبطــة مبســتوى
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اإلمارات

تشارك في معرض التعليم الدولي 2020

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقدم
ً
ً
وفرصا وظيفية في
منحا دراسية
مجال التمريض

ً
دعما للمبادرة الوطنية تعزيز جاذبية مهنة التمريض
د.مسيــة البلــويش :الــوزارة حريصــة
عــى رفــع نســبة الكــوادر املواطنــة يف
التخصصــات المتريضيــة
تشــارك وزارة الصحــة ووقايــة املجمتــع بالتعاون
مــع وزارة الرتبيــة والتعلــم يف معــرض التعلــم
الــدويل  ،2020مبركــز إكســبو الشــارقة خــال
الفــرة مــن  22إىل  24ينايــر اجلــاري ،وذلــك
للــروجي ملهنــة المتريــض وســعيًا لتوطــن املهنــة
مــن خــال تجشيــع الطلبــة والطالبــات لاللتحــاق
مبهنــة المتريــض والقبالــة ،لملســامهة الفاعلــة تعزيز التوطني يف الوظائف الطبية
وأشــارت الدكتــورة مسيــة البلــويش مديــر إدارة
يف تقــدمي رعايــة حصيــة ممتــزة لملــرىض.
وتقــدم وزارة الصحــة ووقايــة املجمتــع خــال المتريــض يف الــوزارة إىل أن مهنــة المتريــض

مشــاركهتا باملعــرض عــددًا مــن املنــح الدراســية
يف ختصصــات المتريــض مضــن عــدد مــن
جامعــات الدولــة ،حيــث تتكفــل الــوزارة بالرســوم
الدراســية واملواصــات والســكن ،باالضافــة إىل
تقــدمي حوافــز ماليــة هشريــة للطلبــة ،هبــدف
زيــادة أعــداد الكــوادر المتريضيــة املواطنــة
املؤهلــة لملســامهة يف تقــدمي رعايــة حصيــة
ممتــزة لملجمتــع.
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حتظــى بقــدر عــالٍ مــن االهمتــام واألولويــة يف
اســراتيجية الــوزارة ،وميثــل معــرض التعلــم
الــدويل بالشــارقة منصــة وطنيــة مناســبة لــدمع
جهــود الــوزارة اهلادفــة لرفــع نســبة املواطنــن
بالمتريــض والوصــول إىل أعــى املســتويات
املهنيــة واملجمتعيــة ،ومواكبــة املواصفــات
الصحيــة العامليــة واملامرســات املبنيــة عــى
األدلــة والرباهــن ،منوهــة إىل أن خطــة وزارة
الصحــة ووقايــة املجمتــع لتعزيــز جاذبيــة مهنــة
المتريــض تمشــل ثالثــة حمــاور رئيســة ،يه
التحفــز ،والتوعيــة واإلعــام ،بيمنــا يركــز
احملــور الثالــث عــى التعلــم والتدريــب ليغــدو واجلديــر بالذكــر أن وزارة الصحــة ووقايــة
المتريــض مهنــة جاذبــة للكــوادر املواطنــة.
املجمتــع ممثلــة بــادارة المتريــض نمظــت
بالتعــاون مــع وزارة الرتبيــة التعلــم ،عــددًا مــن
الرتوجي للفرص الوظيفية
ورش العمــل لطلبــة وطالبــات املــدارس مضــن
ولفتــت الدكتــورة مسيــة إىل أن مشــاركة الوزارة برنــاجم اإلرشــاد االاكدميــي واملهــي حتــت
"عــزِّم وانضــم اىل اكدر المتريــض
يف املعــرض تــأيت توافقًا مــع تطلعاهتا المطوحة عنــوان َ
للــروجي للفــرص الوظيفيــة املتاحــة لزيــادة نســبة اإلمــارايت " هبــدف إطــاع طلبــة وطالبــات
الكــوادر املواطنــة يف التخصصــات المتريضيــة املــدارس عــى مهنــة المتريــض وتعريفهــم بــدور
والطبيــة والفنيــة واإلدارية ،من خالل عرض املنح الكــوادر المتريضيــة مضــن القطــاع الصحي
الدراسية يف ختصصات المتريض وتقدمي دورات وبرنــاجم املنــح الدراســية ،باإلضافــة إىل تقــدمي
تدريبيــة هبــدف جــذب وتجشيــع الشــباب املواطن رحلــة يف عــامل المتريــض مــن خــال الواقــع
عىل االلتحاق يف ســلك المتريض وإعداد خرجي االفــرايض  VRثــايث األبعــاد  ،3Dجلعــل
ممتزي وفعال قادر عىل املنافسة يف سوق العمل .التعــم أكــر جاذبيــة وتفاعليــة وتغيــر الصــورة
وأكــدت د مسيــة عــى أمهيــة املشــاركة يف المنطيــة عــن مهنــة المتريض بشــل عــام ورشح
املعــرض جلــذب أمهــر الكفــاءات املواطنــة مــن ممــزات وآفــاق التطــور املهــي.
خــال إتاحــة فــرص التوظيــف املناســبة ،يف ظل
مســى الــوزارة لتقــدمي العديــد مــن احلوافــز
والــراجم التدريبيــة العمليــة لمللتحقــن هبــذه
الوظائــف ،ويف مقدمهتــا دمع مبــادرة جاذبيــة
المتريــض مــن خــال تغيــر الصــورة المنطيــة
عــن مهنــة المتريــض ،وحتديــد اإلحتياجــات
الوظيفيــة للــوزارة هبــدف الرتكــز عــى
التخصصــات املطلوبــة ،ويه تمتحــور حــول
قطــاع المتريــض والعنايــة املركــزة ،ومتريــض
الطــوارئ ،ومتريــض العنايــة املركــزة حبديــي
الــوالدة ،وغريهــا.
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البحرين

تنفيــذًا لتوجهيــات صاحــب المســو امللــي األمــر
ســمان بــن محــد آل خليفــة ويل العهــد نائــب
القائــد األعــى النائــب األول لرئيــس جملــس
الــوزراء ،قامــت وزارة الصحــة مبملكــة البحريــن
بإطــاق امحللــة الوطنيــة ملاكحفــة فــروس
الكورونــا كوفيــد 19-وذلــك يف إطــار احلــرص
عــى تعزيــز اإلجــراءات االحرتازيــة والوقائيــة
والتصــدي النتشــار فــروس الكورونــا كوفيــد19-
ولضــان حصــة وســامة املواطنــن واملقميــن
ورفــع مســتوى الــويع لــدى اكفــة أفــراد املجمتــع
حــول املــرض وطــرق الوقايــة منــه مــن خــال
وســائل التواصــل االجمتــايع.

مبســتوى كفــاءة الطــوامق الصحيــة الوطنيــة
املؤهلــة والــي تعمــل بــل جــد وإخــاص جتــاه
تطبيــق اكفــة اإلرشــادات وتنفيــذ اإلجــراءات طبقــا
لملعايــر الدوليــة املعمتــدة مــن قبــل املنمظــة ،إىل
جانــب مســتوى الطاقــة االســتيعابية وكفــاءة
العمــل مبختــرات الصحيــة العامــة وفــرق الرتصد
الوبــايئ وطــوامق الرتصــد والتقــي واالســتجابة
بــإدارة الصحــة العامــة التابعــة لــوزارة الصحــة
باإلضافــة عــى مجمــل التجهــزات واإلماكنيــات
املتاحــة واملســايع املبذولــة مــن قبــل اكفــة أفــراد
الفريــق الوطــي يف ســبيل احتــواء ومنــع انتشــار
الفــروس يف مملكــة البحريــن.

ومتاشــيًا مــع احلــرص عــى إيصــال اكفــة
املعلومــات املتعلقــة بامحللــة فقــد مت اعمتــاد اللغــة
العربيــة وعــدد مــن اللغــات األخــرى لملقميــن
األجانــب .ويف هــذا الشــأن أكــدت معــايل
األســتاذة فائقــة بنــت ســعيد الصــاحل وزيــرة
الصحــة عــى أمهيــة االلــزام بطــرق الوقايــة مــن
مــرض فــروس الكورونــا كوفيــد 19-والــي قــد
أعلنــت عهنــا منمظــة الصحــة العامليــة ،إىل جانــب
رضورة العمــل عــى تكثيــف اجلهــود واملســايع
الوطنيــة املشــركة والتعــاون لتطبيــق اكفــة جتــدر اإلشــارة إىل أن مملكــة البحريــن تقــوم
اإلرشــادات والتدابــر الوقائيــة الــي تمتــاىش بنــر آخــر تطــورات الوضــع الوبــايئ ملــرض
مــع القــرارات احلكوميــة املتخــذة.
فــروس كورونــا كوفيــد 19-حــول العــامل وفقــا
آلخــر تقاريــر منمظــة الصحــة العامليــة وبشــل
ويف هــذا الصــدد أكــدت معــايل وزيــرة الصحــة حمــدث عــى موقــع وزارة الصحــة االلكــروين
بــأن حكومــة مملكــة البحريــن املوقــرة تضــع جــل وكذلــك عــر قنــوات التواصــل االجمتــايع التابعــة
اهمتامهــا مضــان احلفــاظ عــى حصــة املواطنــن هلــا .مــع احلــرص عــى رضورة تلــي اإلرشــادات
واملقميــن وســامهتم ومحايهتــم مــن أي خماطــر والتعلميــات االحرتازيــة مــن مصادرهــا الرمسيــة
مــن خــال تعزيــز اجلهــود الوطنيــة املشــركة ومــا واملوثوقــة حــول مــرض فــروس الكورونــا
يــم تنفيــذه مــن إجــراءات وقائيــة يف هذا الشــأن .كوفيــد.19-
جتــدر اإلشــارة إىل ان وفــود مــن خــراء مــن
منمظــة الصحــة العامليــة لــدى زيارهتــم لمللكــة
قــد اشــادوا مبســتوى اإلجــراءات االحرتازيــة
والتدابــر الصحيــة والرقابيــة الــي اختذهتــا
مملكــة البحريــن يف رسعــة التصــدي لفــروس
كورونــا "كوفيــد ،"19-مكــا متــت اإلشــادة

وقــد أكــد وفــد منمظــة الصحــة العامليــة عــى
أمهيــة توثيــق جتربــة مملكــة البحريــن املمتــزة
يف التصــدي لفــروس "كوفيــد "19-والــي
مــن املمكــن االســتفادة مهنــا عــى املســتويني
اإلقليمي والعاملــي خاصــة يف ظــل تطبيــق
البحريــن ملجموعــة مــن اخلطــط الوقائيــة والتوعوية
واجلهــود املجمتعيــة املشــركة لضــان التصــدي
هلــذا الفــروس.

إطالق حملة وطنية لتعزيز اإلجراءات

الوقائية للتصدي لفيروس كورونا
كوفيد 19

إشادة منظمة الصحة العالمية بمستوى الجاهزية

للفريق الوطني وتوثيق تجربة مملكة البحرين المتميزة

لالستفادة منها على المستويين اإلقليمي والدولي
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معالي وزيرة الصحة تفتتح أعمال
المؤتمر الدولي ألمراض دم
األطفال بمملكة البحرين
افتتحــت معــايل وزيــرة الصحــة مبملكــة البحريــن األســتاذة فائقــة بنــت ســعيد الصــاحل امعــال
املؤمتــر الــدويل ألمــراض دم األطفــال وذلــك يف العامصــة املنامــة حبضــور الــوكالء املســاعدين وعــدد
مــن املســولني ومبشــاركة أكــر مــن  400مشــارك مــن داخــل مملكــة البحريــن وخارجهــا.
وقــد أقــم املؤمتــر الــذي نمظتــه وزارة الصحــة ممثلـ ًـة بقســم األطفــال مبجمــع الســمانية الطــي
خــال الفــرة بــن  25 - 23ينايــر 2020م .حيــث شــارك يف تقــدمي أوراقــه أكــر مــن  22حمــارضًا
مــن املختصــن املمتزييــن عــى املســتوى احملــي والعاملــي.
وقــد اســتعرض املؤمتــر أمه التحديــات اجلديــة واخلطــرة الــي تواجــه االســراتيجيات واخلطــط
الصحيــة والعمليــة العالجيــة يف جمــال أمــراض الــدم املختلفــة الــي تصيــب األطفــال ،وذلــك مــن
خــال االطــاع عــى أفضــل املامرســات وعــرض آخــر التطــورات يف هــذا املجــال واعمتادهــا كدليــل
اسرتشــادي تنبثــق منــه آليــات معــل وخطــط اســراتيجية يف جمــال عــاج أمــراض الــدم لألطفــال.
يذكــر أن وزارة الصحــة مســمرة يف توفــر الــدمع واملســاندة ألي ملتقيــات وفعاليــات تكــون منصــة
للتعلــم الطــي املســمر ،لتهســم يف تطويــر األطبــاء والكــوادر الصحيــة األخــرى للتعــرف والتدريــب
عــى أحــدث املســتجدات والتطــورات يف املجــاالت الطبيــة والصحيــة والتصــدي هلا بأفضل الوســائل
العمليــة الناحجــة ،مــع هتيئــة وتدريــب الكــوادر الطبيــة لالطــاع عــى املســتجدات واملامرســات
املعمتــدة يف جمــاالت التخشيــص والعــاج الفعــال .ويــأيت ذلــك تنفيــذًا لتوجهيــات القيــادة الرشــيدة
مــن أجــل االرتقــاء مبســتوى الكــوادر العاملــة يف املجــال الصحي واخلدمــات الصحيــة الــي تقــدم
لملواطنــن واملقميــن عــى أرض اململكــة.
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وزارة الصحة بمملكة البحرين تقيم
ندوة الستعراض أحدث التطورات
ومواكبة المستجدات الطبية في
علم حديثي الوالدة
نمظــت وزارة الصحــة مبملكــة البحريــن النــدوة الرابعــة املتعلقــة بتطــورات عــم حديــي الــوالدة
والــي أقميــت حتــت عنــوان" :حتســن الهتويــة التنفســية واالســتخدام األمثــل ألجهــزة التنفــس
الصنــايع لألطفــال حديــي الــوالدة".
وتــأيت إقامــة هــذه النــدوة مبشــاركة حمليــة ودوليــة مــن جانــب املختصــن هبــدف االطــاع عــى
أحــدث التجــارب واخلــرات العامليــة ودراســة إماكنيــة تطبيقهــا واالســتفادة مهنــا وصـ ً
ـوال إىل اهلــدف
املنشــود وهــو رفــع مســتوى اخلدمــات الصحيــة املقدمــة مبجمــع الســمانية الطــي ،ولتحســن جــودة
وكفــاءة الرعايــة الصحيــة حلديــي الــوالدة وتعزيــز ســامة املــرىض وتلبيــة أفضــل املامرســات
الدوليــة يف اخلدمــات الرسيريــة واإلداريــة مــن خــال تطويــر االســراتيجيات الوطنيــة.
وقــد اســتعرضت النــدوة اكفــة خدمــات العنايــة املركــزة حلديــي الــوالدة واألطفــال واملقدمــة مبجمــع
الســمانية الطــي مــع مراجعــة وتقيــم الوضــع احلــايل ومعاجلــة بعــض املشــالك والتعــم وتعزيــز
التعــاون املشــرك وتبــادل األفــار يف ســبيل تعزيــز العنايــة املركــزة الشــاملة مجليــع األطفــال.
مكــا واشــملت النــدوة عــى تقــدمي حمــارضات عمليــة حــول كيفيــة تطبيــق فســيولوجيا التنفــس يف
عــم حديــي الــوالدة وطــرق دمع اجلهــاز التنفــي ،مكــا مت مناقشــة ســبل التعــرف املبكــر عــى
االلهتابــات الــي قــد حتــدث لملواليــد اجلــدد ،إىل جانــب ورش معــل تطبيقيــة لكيفيــة التعامــل مــع
أحــدث األجهــزة املســتخدمة يف وحــدة العنايــة القصــوى .حيــث شــارك يف أمعــال النــدوة عــدد مــن
اخلــراء واملختصــن مــن اســراليا واململكــة املتحــدة وهولنــدا وكنــدا ودول جملــس التعــاون.
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معالي وزيرة الصحة بمملكة
البحرين تستقبل الكاتبة « آن
ويلش» وتتسلم نسخة من كتابها
»”Pain less
اســتقبلت معــايل وزيــرة الصحــة مبملكــة البحريــن األســتاذة فائقــة بنــت ســعيد الصــاحل الاكتبــة
الربيطانيــة ومريضــة الســلر املعروفــة مبحاربهتــا لــأمل واهمتامهــا مبــرىض فقــر الــدم املنجــي
(الســلر) حــول العــامل صاحبــة كتــاب "" "Pain lessآن ويلــش".
وأكــدت معــايل وزيــرة الصحــة البحرينيــة عــى مــدى االهمتــام الــذي تقدمــه حكومــة مملكــة البحريــن
بتوفــر أقــى ســبل الرعايــة الالزمــة واملتاكملــة ملــرىض فقــر الــدم املنجــي (الســلر) وتعزيــز
التعــاون والتواصــل مــع شــى اجلهــات ملــا فيــه مصلحــة املــرىض ،إىل جانــب العمــل عــى تخســر
أقــى اجلهــود املمكنــة لالرتقــاء جبــودة وكفــاءة اخلدمــات الصحيــة املقدمــة ملــرىض الســلر مــع
الســر قدمــا حنــو تطويــر اكفــة اخلطــط واالســراتيجيات ومواكبــة الــراجم العالجيــة املتطــورة عامليــا
مــع أمهيــة اختــاذ اإلجــراءات الالزمــة الــي هتــدف إىل التخفيــف مــن معاناهتــم مــع املــرض وجتنــب
التعــرض ملخاطــرة ومضاعفاتــه.
وقــد أشــادت الاكتبــة لــدى زيارهتــا ململكــة البحريــن بالتجربــة املمتــزة والرائــدة والفريــدة مــن نوعهــا
يف جمــال الرعايــة الصحيــة الشــاملة واملتاكملــة املقدمــة ملــرىض الســلر ،مكــا أبــدت إجعاهبــا
بالرشاكــة املجمتعيــة القامئــة بــن وزارة الصحــة باململكــة واملــرىض يف جمــال تقــدمي العــاج وســبل
الرعايــة املناســبة.
مكــا أعربــت عــن إجعاهبــا مبســتوى جــودة وكفــاءة اخلدمــة الصحيــة املوجهــة لملــرىض وذلــك مــن
خــال إنشــاء مركــز متخصــص وشــامل وهــو مركــز أمــراض الــدم الوراثيــة إىل جانــب توفــر العيادة
متعــددة التخصصــات ملــرىض الســلر ،األمــر الــذي يلــي اكفــة احتياجــات ومطوحــات املــرىض.
وأكــدت الاكتبــة "آن ويلــش" بــأن جتربــة مملكــة البحريــن تعتــر منوذجــا حيتــذى بــه لبــايق الــدول
ويه متثــل لك مــا يطمح إليــه مــرىض الســلر حــول العــامل .مشــيد ًة مبــدى الــدمع واالهمتــام هبــذه
الفئــة مــن املــرىض ومســتوى اخلدمــات الصحيــة املتخصصــة املقدمــة هلــم.
هــذا وقــد اســتعرضت الاكتبــة الربيطانيــة أمه مــا جــاء يف كتاهبــا الهشــر الــذي قدمــت مــن
خاللــه قصــة حياهتــا وجتربهتــا الخشصيــة مكــا قدمــت إىل جانــب ذلــك خارطــة طريــق لملــرىض
وأرسمه ولملجمتــع الــدويل ولاكفــة العاملــن الصحيــن يف جمــال رعايــة مــرىض الســلر وكذلــك
أمه النصــاحئ واإلرشــادات الالزمــة لملــرىض مــن أجــل حتســن حياهتــم.
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مملكة البحرين تنظم الملتقى
الخامس لمرض نقص المناعة
المكتسبة «اإليدز»
افتتحــت معــايل وزيــرة الصحــة األســتاذة فائقــة
بنــت ســعيد الصــاحل ،أمعــال امللتــى اخلامــس
ملــرض نقــص املناعــة املكتســبة "اإليــدز" الــذي
عقــد مبملكــة البحريــن.
ويــأيت هــذا امللتــى يف إطــار الفعاليــات اهلادفــة
إىل االرتقــاء باخلدمــات الصحيــة مبملكــة
البحريــن وتطويــر ســبل الرعايــة والتثقيــف
والتخشيــص والعــاج ،مكــا جيســد مــدى حــرص
واهمتــام وزارة الصحــة عــى رعايــة مثــل هــذه
املؤمتــرات وامللتقيــات العمليــة الــي تســامه يف
إثــراء املجــال الطــي والصحي ،جلعــل مملكــة
البحريــن مركــ ًزا إقلمي ًيــا لعقــد أبــرز وأمه
اللقــاءات العمليــة واملنتديــات الصحيــة الــي
تســامه يف متابعــة املســتجدات الصحيــة العامليــة
وذلــك مبشــاركة مــن جانــب مقــديم اخلدمــات
الصحيــة يف اختصاصاهتــم املختلفــة.
وقــد مت خــال أمعال امللتــى التأكيد عىل رضورة
رفــع الــويع الصحي واملجمتــي حــول فــروس
العــوز املنــايع البــري "اإليــدز" مــن خــال هــذه
الفعاليــة ،وكذلــك إلظهــار التضامــن الــدويل يف
مواجهــة هــذا املــرض ،مبــا ُيعــد فرصـ ًـة للتجشيــع
عــى إحــراز املزيــد مــن التقــدم يف الوقايــة مــن
املــرض والعــاج والرعايــة لملصابــن بــه وذلــك
بتفعيــل الرشاكــة مــع اجلهــات ذات العالقــة مــن
القطاعــن احلكــويم واخلــاص ،إضافــة إىل
تعزيــز الــويع حــول وضــع املــرض.
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يذكــر أن مملكــة البحريــن قــد الزتمــت باتفاقيــة
األمم املتحــدة بشــأن ماكحفــة مــرض اإليــدز
مبشــاركة سياســية رفيعــة املســتوى ،وذلــك مــن
خــال قــرار صــادر مــن جملــس رائســة الــوزراء
بتشــكيل جلنــة وطنيــة للوقايــة مــن مــرض نقــص
املناعــة البــري مــن خمتلــف اجلهــات احلكوميــة
واخلاصــة ذات الصلــة باملوضــوع ولكفــت وزارة
الصحــة برائســة هــذه اللجنــة .مــع وضــع خطــة
اســراتيجية متعــددة القطاعــات وإدماجهــا
خبطــط الــوزارات ،وإرشاك ممثــي مؤسســات
املجمتــع املــدين والقطــاع اخلــاص واملتعايشــن
بالفــروس واملتأثريــن بــه والعمــل عــى اصــدار
قانــون االيــدز ممــا يعكــس الرشاكــة املجمتعيــة
بــن املؤسســات احلكوميــة وغــر احلكوميــة
لتحقيــق األهــداف املرجــوة يف التعامــل مــع هــذا
الوبــاء.
وقــد حققــت مملكــة البحريــن إجنــازًا غــر
مســبوق بإصدارهــا قانــون وقايــة املجمتــع مــن
"اإليــدز" إذ أن هــذا القانــون يعــد أول قانــون
مــن نوعــه عــى مســتوى املنطقــة والصــادر يف
عــام  2017مــن قبــل جاللــة امللــك املفــدى ،إذ
يعــد مــن أمه اإلجنــازات يف محايــة حقــوق
املــرىض واملتعايشــن مــع املــرض ،مؤكــد ًة عــى
احلاجــة إىل نــر الثقافــة والــويع الــازم هبــذا
املــرض حــى يعيــش املصابــون حيــاة طبيعيــة
يف جممتعاهتــم مــن دون أي ومصــة أو متيــز.
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المؤتمر الدولي ألمراض دم
األطفال
ُيشــل المتريــض اليــوم جــزءا أساســيا ومهنــة رائــدة يف احلقــل الصحي والطــي ،حيــث ُيســامه
بفعاليــة يف اكفــة املجــاالت الصحيــة والطبيــة .لذلــك ُتعتــر مهنــة المتريــض واحــدة مــن الوظائــف
األكــر طلبــا للتطــور املطــرد يف جمــاالت الصحــة معومــا.
ُتعتــر لكيــة العلــوم الصحيــة جبامعــة الربميــي مــن اللكيــات األساســية والدامعــة ملهنــة المتريــض
بالســلطنة ،حيــث انهتجــت نظامــا تدريســيا حديثــا يكــون فيــه الطالــب حمــور التعــم .وقــد حجنــت
يف ذلــك نظــرا للتدريــب املمتــاز الــذي يــم توفــره للطــاب الذيــن يســتخدمون فيــه خمتــرات جمهــزة
جتهـ ًـزا جي ـ ًدا ومرافــق ميكــن الوصــول إلهيــا .باإلضافــة إىل التدريــب الرسيــري الــايف يف بيئــة
را جمهـ ًزا بالاكمــل
مواتيــة ييرسهــا أعضــاء هيئــة التدريــس املؤهلــون جيـ ًداُ .يوجــد باللكيــة  12خمتـ ً
لتلبيــة إحتياجــات الدراســة العمليــة األوليــة الــي يتبعهــا برنــاجم تدريــي باملستشــفيات التعلمييــة
واملراكــز الصحيــة ممــا جيعــل التعــم جتربــة ثريــة و ممتعــة للطالــب.
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وزارة الصحة بمملكة البحرين تقيم
مناظرة حول «التطور التكنولوجي
وتأثيره على تقديم الرعاية
التمريضية اإلنسانية»

مبناســبة الســنة الدوليــة للمتريــض والقبالــة
 2020عقــدت وزارة الصحــة مبملكــة البحريــن
يف لكيــة الطــب جبامعــة اخلليــج العــريب مناظــرة
حــول "التطــور التكنولــويج وتأثــره عــى تقــدمي
الرعايــة المتريضيــة اإلنســانية".

وقــد هشــدت املناظــرة مشــاركة كبــرة مــن
جانــب الكــوادر المتريضيــة مــن وزارة الصحــة،
ومستشــى امللــك محــد اجلامــي ،ومستشــى
قــوة دفــاع البحريــن ،ولكيــة العلــوم الصحيــة،
واللكيــة امللكيــة اإليرلنديــة وعــدد مــن املشــاركني
مــن املستشــفيات اخلاصــة .حيــث أثــى
املشــاركني يف املناظــرة عــى أمهيهتــا وفعاليهتــا
مكــا مت إصــدار توصيــات مســتقبلية يف هــذا
املجــال.

وهدفــت املناظــرة الستكشــاف أوجــه التقــدم يف
تكنولوجيــا المتريــض واالبتــار يف خدمــات
الرعايــة المتريضيــة ،باإلضافــة إىل مناقشــة
حتديــات تعزيــز جانــب الرعايــة المتريضيــة عنــد
اســتخدام التكنولوجيــا ،ومــن مث وضــع احللــول يذكــر ان هــذه الفعاليــات تعكــس املاكنــة
لتحســن وتعزيــز جانــب الرعايــة المتريضيــة املمــزة الــي حيظــى هبــا قطــاع المتريــض
والقبالــة.
عــى املســتوى العاملــي وكذلــك يعــد تقديــرًا
وتكرميــا لــدورمه النبيــل والســايم وإهساماهتــم
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وإجنازاهتــم وتجشيعــا هلــم لبــذل املزيــد مــن األدلــة والرباهــن لتمتــاىش مــع املعايــر العامليــة
العطــاء والتفــاين يف خدمــة املــرىض واملجمتــع .املعمتــدة والتقيــد بســلوكيات وأخالقيــات املهنــة.
ومــن جانــب آخــر قامــت الــوزارة بعدة مبــادرات
ومشــاريع هبــدف حتســن جــودة اخلدمــات
املقدمــة وتطويــر املنظومــة الصحيــة ومــن
مضهنــا تطويــر القطــاع الصحي ،حيــث معلــت
عــى حتســن جــودة وكفــاءة الرعايــة المتريضيــة
املقدمــة وبنــاء وتمنيــة قدرات الكــوادر المتريضية
واالســتمثار فهيــا وذلــك مــن خــال وضــع
اخلطــط والــراجم التدريبيــة اهلادفــة إىل صقــل
املهــارات والكفــاءات ومتكيهنــم مــن مواجهــة
التحديــات ووضــع احللــول املناســبة هلــا وكذلــك
متكيهنــم مــن تقــدمي رعايــة متريضيــة مبنيــة عىل

مكــا مت التأكيــد خــال املناظــرة بأنــه قــد مت
حتقيــق الكثــر مــن اإلجنــازات الــي اكن هلــا
األثــر الكبــر يف تطويــر املهنــة يف جمــال التعلمي
واخلدمــات والترشيعــات اخلاصــة بتنظــم
مزاولــة مهنــة المتريــض والقبالــة وبالــرمغ مــن
ذلــك ال يــزال قطــاع المتريــض يواجــه حتديــات
كثــرة ومــن مضهنــا التحديــات املتعلقــة بالتطــور
التكنولــويج والتقــي وتكنولوجيــا املعلومــات
الصحيــة والــي مت التطــرق إلهيــا مــن خــال
املناظــرة.
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مملكة البحرين تستضيف الندوة
التعريفية للمركز العربي لتأليف
وترجمة العلوم الصحية للمختصين
في المجال الصحي
حتــت رعايــة معــايل األســتاذة فائقــة بنــت ســعيد الصــاحل وزيــرة الصحــة مبملكــة البحريــن عقــد
املركــز العــريب لتأليــف وترمجــة العلــوم الصحيــة بدولــة الكويــت أمعــال النــدوة التعريفيــة لملركــز
العــريب لتأليــف وترمجــة العلــوم الصحيــة لملختصــن يف املجــال الصحي مبملكــة البحريــن.
ويــأيت عقــد هــذه النــدوة حتقيقــا لتوصيــة جملــس أمنــاء املركــز هبــدف التعريــف بأهدافــه ومنجزاتــه،
وبيــان أمهيــة تأليــف كتــب العلــوم الصحيــة باللغــة العربيــة ،وكذلــك بأمهيــة ترمجــة العلــوم الطبيــة
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مــن اللغــات األجنبيــة إىل اللغــة العربيــة وذلــك ملواكبــة التقــدم يف جمــال الطــب وحــى يســتطيع الطبيــب
العــريب متابعــة تلــك العلــوم بلغتــه العربيــة.
وقــد أخــذ املركــز العــريب لتأليــف وترمجــة العلــوم الصحيــة عــى عاتقــه مهمــة التعريــف والتوعيــة بأمهيــة
هــذا املوضــوع يف أوســاط املجمتــع الطــي والصحي.
يذكــر أن املركــز العــريب لتأليــف وترمجــة العلــوم الصحيــة قــد أنشــأ يف العام 1983م وهيــدف إىل توفري
الوســائل العمليــة والعمليــة لتعلــم الطــب يف الوطــن العــريب ،إىل جانــب تبــادل الثقافــة واملعلومــات يف
احلضــارة العربيــة وغريهــا مــن احلضــارات يف املجــاالت الصحيــة والطبيــة .مكــا يســى املركــز إىل
إصــدار الدوريــات واملطبوعــات واألدوات األساســية لبنيــة املعلومــات الطبيــة العربيــة يف الوطــن العــريب.
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البحرين

تقرير وتحليل إحصائي
هيئة التنظيم الصحي الوطنية

2019

2018

5496

5828

856

815

Category

Govermmental Sector
Private Sector

املقدمة
.1
يقــدم هــذا التقريــر حملــة عامــة عــن أنشــطة مكتــب تراخيــص المتريــض والقبالــة يف اهليئــة الوطنيــة
لتنظــم املهــن واخلدمــات الصحيــة( )NHRAيف مملكــة البحريــن يف الفــرة مــن  1ينايــر 2018
حــى  31ديمســر  .2019وسيســلط هــذا التقريــر الضــوء عــى اإلحصــاءات الســنوية باإلضافــة
إىل اإلجنــازات والتحديــات وخطــة التحســن املقرتحــة  .هــذا وتقــوم اهليئــة منــذ إنشــاهئا بتحديــث
بيانــات إحصائيــات العاملــن بقطــاع المتريــض باململكــة حيــث أصبــح لدهيــا االن قاعــدة بيانــات
مســتوفية الــروط كعــدد تقديــري عــن أرقــام املمرضــن مبختلــف ختصصاهتــم و أماكــن معلهــم.
.2

ملخص اإلحصائيات
2019

2018

214
148
44
6736
8509

231
222
34
7040
7043

6330

15245

50

6553

14083

Category

Registered Nurse

Midwife
Specialist Nurse
Practical Nurse
Active License
Inactive/New Application

Total Records

2019

2018

5496
1611
4741

5828
2017
4626

856

815

Category

Male
Female
Bahraini
Non-Bahraini
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البحرين

تقرير البيانات
.3
إمجايل عدد املمرضني والقابالت املجسلني (الشلك:)1
تــدل تلــك االحصائيــات اىل ان عــدد املمرضــن املرخــص هلــم مبزاولــة املهنــة باململكــة قــد بلــغ 6736
ممرضــا مهنــم  4023يف القطــاع احلكــويم و  2224يف القطــاع اخلــاص يف الوقــت حبلــول هنايــة
عــام  2019والــذي تقــدم خاللــه مــا يقــارب  1221ممرضــا جديــدًا للحصــول عــى ترخيــص مزاولــة
املهنة.
هــذا وقــد بلــغ عــدد إصــدار رخــص مزاولــة مهنــة المتريــض لملجسلــن باهليئــة منــذ عــام 2018
والصاحلــة لغايــه هشــر ديمســر  2019مــا يقــارب  10167رخصــه متوزعــه بــن طلــي التجديــد
واصــدار رخصــه جديــده ،مــع ارتفــاع بنســبه  %63يف الطلبــات اجلديــدة مقارنــه بالســنة الســابقة.
أيضــا تنوعــت تلــك الرتاخيــص بــن رخــص مزاولــة مهنــة المتريــض العــام بعــدد  6330ممــرض،
رخــص مزاولــة مهنــة القبالــة بعــدد  ،214ممــرض متخصــص بعــدد  ،148ممــرض معــي بعــدد 44
يف ختــام ســنه  .2019يشــر (الشــلً )1
أيضــا إىل أن مجموعــه مــن عــدد  6736ممــرض مبختلــف
فائهتــم مت تجسيلهــا بشــل غــر نشــط وتنوعــت بــن قيــود طلبــات جديــده غــر مكمتلــة  ،قيــود مت
انهتــاء عقــود معلهــا  ،قيــود يف طــور التحديــث لقاعــده البيانــات اكحلصــول عــى اخــر احلــاالت
الوظيفيــة لملجسلــن كتقاريــر الوفيــات ،االســتقالة أو عــدم توفــر رشط اللياقــة الصحيــة ،وغريهــا مــن
القيــود الــي مت شــطهبا بقــرار تأديــي للعاملــن يف القطاعــن احلكــويم واخلــاص.
أمجايل املمرضني املجسلني يف القطاع احلكويم والقطاع اخلاص (الشلك:)2
تــوحض بيانــات وحــدة تراخيــص المتريــض أن مجمــوع العاملــن بقطــاع المتريــض و املجسلــن
بجســات اهليئــة كرتخيــص نشــط قــد بلــغ مــا يقــارب  6247حــى هنايــة عــام  ، 2019مهنــم
 4023ممــرض بالقطــاع احلكــويم  ،بنســبة  %64بيمنــا بلــغ العــدد للعاملــن بالقطــاع اخلــاص
 2224ممــرض بنســبة  .35%هــذا ومل تهشــد اإلحصائيــات أي منــو ملحــوظ يف أي مــن القطاعــن
حيــث تقاربــت نســب التجسيــل بــن العامــن  2018و  2019بــن  % 64-65يف القطــاع احلكــويم
مقارنــه ب  %36-35يف القطــاع اخلــاص.
أمجايل املمرضني املجسلني يف القطاعني من حيث اجلنس ونسبه البحرنه (لشلك:)3
تــوحض بيانــات وحــدة تراخيــص المتريــض أن مجمــوع العاملــن بقطــاع المتريــض و املجسلــن
بجســات اهليئــة كرتخيــص نشــط مــن حيــث اجلنــس ونســبه البحرنــه قــد بلــغ مــا يقــارب 6352
حــى هنايــة عــام  ، 2019مهنــم  1611حبريــي بنســبه  %25مقارنــه ب 4741غــر حبريــي بنســبة
 . %75بيمنــا وصــل عــدد الذكــور اىل  856بنســبه  %13مقارنــه بعــدد اإلنــاث  5496بنســبه %88
 .هــذا وتقاربــت اإلحصائيــات عــى التــوايل لســنه  2018و  2019لتلــك املــؤرشات.
اخلدمات املقدمة يف وحده تراخيص المتريض باململكة (الشلك:)4
يــوحض هــذا الشــل عــن اخلدمــات املقدمــة مــن قبــل وحــده ترايــص المتريــض والــي تنوعــت بــن
تقــدمي طلــب ترخيــص جديــد ملزاولــه املهنــة والــذي وصــل يف ســنه  2018اىل  748مقارنــه ب 1221
لســنه  2019ومبعــدل ارتفــاع  %62بفــارق  473رخصــه ،طلبــات جتديــد الرخصــة يف ســنه 2018
اىل  3525مقارنــه ب  4722لســنه  2019ومبعــدل ارتفــاع  %33بفــارق  1197رخصــه ،طلبــات
هشــادات التحقــق مــن الرخصــة يف ســنه  2018اىل  152مقارنــه ب  259لســنه  2019ومبعــدل
ارتفــاع  %70بفــارق  411هشــاده ،طلبــات امتحــان الرخصــة يف ســنه  2018اىل  600مقارنــه ب
 648لســنه  2019ومبعــدل ارتفــاع  %8بفــارق  48رخصــه ،وأخــرا التحقيــق يف  7حــاالت تأديبيــه
حمالــه يف ســنه  2018مقارنــه ب  8حالــه لســنه  2019ومبعــدل ارتفــاع يصــل اىل  %14بفــارق 1
حالــه ،هــذا و قــد ترتبــط عــدد حــاالت اإلحالــة باملصــادر املختلفــة ملعظــم الشــاوى املقدمــة لقســم
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الشــاوي باهليئــة الوطنيــة والــذي قــد يرجــع بعضهــا إىل نظــام اإلحالــة اإلداريــة يف املؤسســة
لملــارس املعــي بالشــكوى  .أيضــا حتــرص اهليئــة يف حتقيقاهتــا عــى الرسيــة التامــة لملامرســن
واملنمظــات الــي ترحــب بالشــاوى كفرصــة للتعــم وحتســن اخلدمــات.
االجنازات والتحديات
.4
اجهتــدت وحــدة تراخيــص المتريــض باهليئــة خــال عــام  2019بتحديــث بيانــات أكــر مــن 4722
قيــد بجســات اهليئــة مــن أصــل مــا يقــارب عــدد  14083قيــد توزعــت بــن القيــود النشــطة وغــر
النشــطة ومبــا يســاوي  %70مــن امللفــات النشــطة  .هــذا ويعتــر حتديــث بيانــات عــدد  4004قيــد
منهتــي الصالحيــة هــو التحــدي القــادم للتحديــث يف قاعــده بيانــات اهليئــة والــذي يمكــن االعمتــاد
الرئيــي إلجنــاز هــذا التحــدي عــى التعــاون املشــرك بــن املؤسســات احلكوميــة واخلاصــة وقســم
المتريــض باهليئــة الوطنيــة بدايــة بتحديــث بيانــات الغــاء الرتاخيــص بســبب الغــاء عقــود العمــل،
التقاعــد او الوفيــات وانهتــاء باملواظبــة عــى االلــزام بــروط طلبــات التجديــد .هــذا وقــد ســامه يف
هــذا التحديــث بشــل كبــر وضــع وتنفيــذ خطــه لصيانــة امللفــات الدوريــة لقاعــده البيانــات وحتديهثــا
وتطويرهــا املســمر وتقليــل األخطــاء البرشيــة خــال العــام  2019- 2016ومــن مث أنشــاء النظــام
اإللكــروين املوحــد لقســم تنظــم املهــن مبســاعده احلكومــة اإللكرتونيــة مبملكــة البحريــن.
إضافــه عــى ذلــك ،حرصــت وحــده تراخيــص المتريــض عــى املوازنــة بــن الوقــت املســتغرق لتقــدمي
اخلدمــات وجودهتــا وبالتــايل حتســن رضــا العمــاء عــن طريــق وضــع وتنظــم خطــط يوميــه شــامله
ممزوجــة بــروح الفريــق ،حيــث اخنفــض متوســط وقــت االســتجابة للعميــل عــى اخلدمــات املقدمــة
خــال األعــوام الثــاث الســابقة مــن  8-1أهشــر حــى  3-1أيــام أو  14يــوم معــل حكــد أقــى
متاشــيا مــع جهــود اهليئــة لتنظــم املعامــات املقدمــة ويف ظــل حتديــات نقــص الكــوادر بوحــده
المتريــض .
هــذا وال تــزال وحــده تنظــم املهــن بشــل عــام ووحــده المتريــض بشــل خــاص تواجــه حتديــات
ممتثلــة يف العمــل عــى تطويــر النظــام اإللكــروين احلــايل للمتكــن مــن إدارة املهــام بشــل شــامل
ودقيــق واملســامهة بشــل اكــر فعاليــة خلدمــه العمــاء وأحصــاب املصلحــة .عــى ســبيل املثــال ،ربــط
قاعــده البيانــات باملؤسســات األخــرى باململكــة ،ربــط قاعــده بيانــات امتحانــات الرتاخيــص املطــورة
بالقاعــدة الرئيســية لــل املهنيــن وتفعيــل قاعــده بيانــات حــاالت اإلحالــة التأديبيــة وربطهــا بإجراءات
التأديــب لــل حالــة  /قيــد.
اخلامتة:
.5
تنــاول التقريــر إحصائيــات وإجنــازات وحتديــات قســم المتريــض باهليئــة الوطنيــة لتنظــم املهــن
واخلدمــات الصحيــة مــن الفــرة ينايــر  2018حــى هنايــة ديمســر  ،2019حيــث اســتطاع قســم
المتريــض حتقيــق جــزء مــن أهدافــه الــي وضعهــا مــن أجــل تطويــر اخلدمــات ورفــع مســتوى األداء
والعمــل وفــق التطــورات املســمرة مبملكــة البحريــن .مكــا أوجــز أمه املعوقــات والصعوبــات الــي
تواجــه القســم خــال معلــه .هــذا وسيســمر القســم مــن أجــل حتقيــق بــايق األهــداف حــى نصــل
إىل رفــع مجيــع املعوقــات الــي تواجــه القســم وتقــدمي اخلدمــات جبــودة عاليــة تمتــاىش ورؤيــه
اهليئــة وختــدم أحصــاب املصلحــة.
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خادم الحرمين الشريفين مخاطبا المواطنين
والمقيمين :العالم يعيش مرحلة

صعبة لكنها ستمر رغم صعوبتها

أكــد خــادم احلرمــن الرشيفــن امللــك ســمان
بــن عبدالعزيــز آل ســعود حفظــه اهلل أن اململكــة
العربيــة الســعودية ماضيــة يف إجراءاهتــا
االحرتازيــة للحــد مــن انتشــار فــروس كورونــا
اجلديــد "كوفيــد."19
وقــال امللــك ســمان يف لكمــة وجههــا لملواطنــن
واملقميــن عــى أرض اململكــة " :فتعملــون حفظمك
اهلل ورعــامك ،مــا يعانيــه العــامل بســبب تفــي
جاحئــة كورونــا املســتجد ،كفانــا اهلل وإيــامك
والعــامل أمجــع رشهــا".
وأضــاف خــادم احلرمــن ،إننــا نعيــش مرحلــة
صعبــة يف تــارخي العــامل ،ولكننــا نــدرك متامــا
أهنــا مرحلــة ســمر ومتــي رمغ قســوهتا
ومرارهتــا وصعوبهتــا ،مؤمنــن بقــول اهلل تعــاىل
(:فــإن مــع العــر يــرا ،إن مــع العــر يــرا)
وســتتحول هــذه األزمــة إىل تــارخي يثبــت مواجهــة
اإلنســان ،واحــدة مــن الشــدائد الــي متــر هبــا
البرشيــة.
وزاد ،إن بــادمك اململكــة العربيــة الســعودية،
مســمرة يف اختــاذ لك اإلجــراءات االحرتازيــة
ملواجهــة هــذه اجلاحئــة ،واحلــد مــن آثارهــا،
مســتعينة بــاهلل تعــاىل ،مث مبــا لدهيــا مــن
إماكنــات ،يف طليعهتــا عزميتــم القويــة يف
مواجهــة الشــدائد بثبــات املؤمنــن العاملــن
باألســباب ،مشــرا إىل أن مــا أظهــروه مــن قــوة
وثبــات وبــاء حســن ،ومواجهــة مرشفــة هلــذه
املرحلــة الصعبــة ،والتعــاون التــام مــع األجهــزة
املعنيــة ،هــو أحــد أمه الروافــد واملرتكــزات
لنجــاح جهــود الدولــة ،الــي جتعــل احملافظــة
عــى حصــة اإلنســان يف طليعــة اهمتاماهتــا
ومقدمــة أولوياهتــا ،مؤكــدًا حرصــه الشــديد عــى
توفــر مــا يلــزم املواطــن واملقــم يف هــذه األرض
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الطيبــة مــن دواء وغــذاء واحتياجــات معيشــية.
وأوحض امللــك ســمان يف لكمتــه أن القطاعــات
احلكوميــة اكفــة ويف مقدمهتــا وزارة الصحــة،
تبــذل لك إماكنياهتــا الختــاذ التدابــر الرضوريــة
لملحافظــة عــى حصــة املواطــن واملقــم.
وقــال :وإذ نشــكر لك اجلهــات احلكوميــة عــى
جهودهــا ،وخنــص العاملــن يف املجــال اليحص،
أولئــك الــذي يقدمــون جهــودًا جليلــة لملحافظــة
عــى حصــة املواطــن واملقــم ،باذلــن نفوهســم
يف مواجهــة هــذه املرحلــة الدقيقــة ،نؤكــد أن
مواصلــة العمــل اجلــاد يف هــذا الوقــت الصعــب،
ال تــم إال بالتاكتــف والتعــاون ومواصلــة الــروح
اإلجيابيــة وتعزيــز الــويع الفــردي وامجلــايع،
وااللــزام مبــا يصــدر مــن اجلهــات املعنيــة مــن
توجهيــات وتعلميــات وإرشــادات ،يف ســبيل
مواجهــة هــذه اجلاحئــة.
وأضــاف  ،لقــد تعــودمت مــي عــى الرصاحــة،
ولذلــك بادرتــم بالقــول بأننــا منر مبرحلــة صعبة،
مضــن مــا ميــر بــه العــامل لكــه  ،وأقــول لــم
أيضــا ،إن املرحلــة املقبلــة ســتكون أكــر صعوبــة
عــى املســتوى العاملــي ملواجهــة هــذا االنتشــار
الرسيــع هلــذه اجلاحئــة ،لكنــي يف الوقــت ذاتــه،
أعــم أننــا ســنواجه املصاعــب بإمياننــا بــاهلل
وتولكنــا هيلع ،ومعلنــا باألســباب ،وبذلنــا الغــايل
والنفيــس لملحافظــة عــى حصــة اإلنســان
وســامته ،وتوفــر لك أســباب العيــش الكــرمي
لــه ،مســتندين عــى صالبتــم وقــوة عزميتــم،
وعلــو إحساســم باملســؤولية امجلاعيــة ،أدام
اهلل علينــا توفيقــه وســددنا لــل خــر .
حفــظ اهلل بالدنــا وســائر بلــدان العــامل ،وحفــظ
اإلنســانية مجعــاء مــن لك مكــروه.
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أعلــن معــايل وزيــر الصحــة الدكتــور توفيــق بــن
فــوزان الربيعــة عــن صــدور أمــر خــادم احلرمــن
الرشيفــن امللــك ســمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود
"حفظــه اهلل" بتقــدمي العــاج جما ًنــا مجليــع
املواطنــن واملقميــن وخمالــي نظــام اإلقامــة يف
مجيــع املنشــآت الصحيــة العامــة واخلاصــة يف
لك مــا يتعلــق بالعــاج مــن فــروس كورونــا.

الملك سلمان يأمر بعالج
المواطنين والمقيمين والمخالفين
المصابين بفيروس كورونا في
جميع المنشآت الصحية الحكومية
والخاصة
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هبــا الكثــر مــن الــدول واكن هلــا األثــر اململــوس
بفضــل اهلل يف احلــد مــن إنتشــار فــروس
كورونــا) ،مؤكــدا أن اململكــة جــادة يف اختــاذ
العديــد مــن التدابــر الوقائيــة الفاعلــة الــي
معلــت هبــا  ،مبينــا أن هنــاك مراجعــة مســمرة
هلــا ومتابعــة متواصلــة وتقيــم لنتاجئهــا.

وأكــد معاليــه أن اخلدمــات الصحيــة مســمرة
وأكــد معاليــه أن هــذا األمــر الكــرمي يــأيت مــن وهلل امحلــد يف املستشــفيات واملراكــز الصحيــة
منطلــق حــرص خــادم احلرمــن الرشيفــن "أيــده ومتوفــرة عــى مــدار الســاعة ويه جاهــزة
اهلل" عــى حصــة امجليــع الــذي وضــع لصحــة للتعامــل مــع أي تطــورات للفــروس.
املواطــن واملقــم أولويــة قصــوى لضــان ســامة
امجليــع .جــاء ذلــك يف مؤمتــر حصــي عقــده وأهــاب معــايل الدكتــور توفيــق الربيعــة بامجليــع
معــايل وزيــر الصحــة مبقــر هيئــة الغــذاء والــدواء إىل رضورة البقــاء يف املــزل بوصفــه الســاح
مبدينــة الريــاض.
األقــوى "بــإذن اهلل" ملواجهــة فــروس كورونــا ،
وقــال" :ملســنا تعاونــا كبــرا وجتاوبــا فاعــا مــن
وأوحض معاليــه أن أمــر خــادم احلرمني الرشيفني املواطنــن واملقميــن ونطمح يف املزيــد وإدراك
يتضمــن تقــدمي الرعايــة الصحيــة جما ًنــا ملخالــي جحــم املســؤولية املناطــة هبــم لرفــد اجلهــود
أنمظــة اإلقامــة والعمــل وأمــن احلــدود املصابــن املبذولــة ملنــع انتشــار الفــروس".
بفــروس كورونــا أو املشــتبه يف إصابهتــم بــه،
يف املستشــفيات واملراكــز الطبيــة احلكوميــة وأعــرب عــن تفاؤلــه بــأن يكــون هنــاك عالجــات
واخلاصــة ،بــدون أي تبعــات قانونيــة ،مبــا يضمن للفــروس يف املســتقبل  ،حيــث إن هنــاك تركــزا
األمــن الصحي لململكــة ومواطنهيــا ومقميهيــا ،عامليــا وقويــا عــى إجيــاد اللقــاح والعــاج
املناســب.
وأكــد أن هــذه املبــادرة مــن خــادم احلرمــن
الرشيفــن "رعــاه اهلل" تــأيت امتــدادًا للجهــود وأشــار معــايل وزيــر الصحــة إىل أن هــذا الوبــاء
اإلنســانية الــي قدمهتــا اململكــة للــدول الــي العاملــي يشــل حتديــا كبــرًا ومــن الصعــب
أصيبــت هبــذا الفــروس مثــل الصــن وإيطاليــا ،إعطــاء أي توقــع بهنايتــه ،وأن هــذا الفــروس مــا
ولكــون املقميــن عــى هــذه األرض مه أوىل هبــذه يــزال حتــت الدراســة  ،وانتشــاره رسيــع جــدًا،
اللفتــة اإلنســانية.
الفتــا االنتبــاه إىل أن مركــز اتصــال  937مهيــأ
بالاكمــل الســتقبال مجيــع البالغــات والتجــاوب
ولفــت معاليــه النظــر إىل أن مقــة قــادة العرشيــن معهــا ،وتقــدمي االستشــارات اخلاصــة بكورونــا
الــي ترأهســا خــادم احلرمــن الرشيفــن عــى مــدار الـــ  24ســاعة .
خبصــوص فــروس كورونــا تــأيت تأكيــدًا عــى
ريــادة اململكــة ومتزيهــا ومثــاال حيتــذى بــه يف
التصــدي هلــذه اجلاحئــة.
وقــال" :إن القــرارات احلكميــة حلكومــة خــادم
احلرمــن الرشيفــن "أيــده اهلل" يف اعمتــاد
اإلجــراءات االحرتازيــة منــذ وقــت مبكــر ،ســبقت
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الصحة السعودية تبث أكثر من
 ٢مليار رسالة نصية توعوية عن
كورونا
بثــت الصحــة الســعودية بالتعــاون مــع هيئــة
االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات أكــر مــن  ٢مليــار
رســالة نصيــة توعويــة عــن فــروس كورونــا
اجلديــد كوفيــد  ١٩موجهــة ملختلــف رشاحئ
املجمتــع مــن املواطنــن واملقميــن وبعــدة لغــات
عددهــا  ٢٤لغــة.

وتتضمــن امحللــة إســتخدام عــدة وســائل ومهنــا
لوحــات الطــرق والشاشــات اإللكرتونيــة يف
صــاالت املطــارات وتكثيــف النــر التوعــوي
عــر القنــوات اإلذاعيــة والتلفزيونيــة وإعالنــات
منصــات التواصــل االجمتــايع.
وأكــدت عــى أمهيــة أخــذ املعلومــات مــن
مصادرهــا املوثوقــة اكملوقــع اإللكرتونيــة لــوزارة
الصحــة ومنصاهتــا يف اإلعــام اإلجمتــايع
"حســاب الــوزارة ،وحســاب الصحــة ،937
وحســاب عــش بصحــة املتخصــص بالتوعيــة".

وقــد أشــملت هــذه الرســائل النصيــة التوعويــة
عــى نصــاحئ وإرشــادات للتعامــل مــع كورونــا
ومنــع إنتشــاره  ،وحماربــة الشــائعات عــن
كورونــا  ،وأمهيــة غســل اليديــن باملــاء والصابــون
 ،واجللــوس يف البيــت  ،وجتنــب الزحــام ،
ووضــع مســافة مــر ونصــف بينــك وبــن مــن وطالبــت الصحــة امجليــع مبســاندة اجلهــود
حولــك  ،باإلضافــة إىل تطبيــق موعــد للكشــف املبذولــة للتصــدي هلــذا الفــروس والقيــام
عــن أعــراض كورونــا.
بواجهبــم للحــد مــن إنتشــاره.
وتــأيت هــذه اخلطــوة تواص ـ ً
ا للحملــة التوعويــة
بفــروس كورونــا والــي أطلقهتــا الصحــة
تزامنـ ُـا مــع تفــي الفــروس وذلــك حتــت شــعار
"الوقايــة مــن كورونــا" حيــث هتــدف امحللــة إىل
توعيــة اكفــة أفــراد املجمتــع مبختلــف رشاحئهــم
وفائهتــم بفايــروس كورونــا اجلديــد COVID19
وإرشــادمه للســلوكيات التوعويــة الســلمية الــي
تســامه بــإذن اهلل يف الوقايــة منــه واحلــد مــن
إنتشــاره .
58

ودعــت اكفــة املواطنــن واملقميــن إىل التواصــل
مــع مركــز حصــة  937للــرد عــى إستفســاراهتم
وتقــدمي اإلستشــارات هلــم للك مــا يتعلق بفريوس
كورونــا اجلديــد وذلــك عــى مــدار الســاعة
 ،،مؤكــدة عــى أمهيــة الوقايــة مــن األمــراض
التنفســية بشــل عــام  ،ونصحــت امجليــع
بــرورة اإللــزام باإلرشــادات التوعويــة الــي
أصدرهتــا الصحــة لتجنــب اإلصابــة بالفريوســات
بــإذن اهلل.
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أكثر من  ١٠٠٠مستفيد من خدمة
إيصال األدوية بمدينة الملك
عبدالله الطبية
فعلــت مدينــة امللــك عبــداهلل الطبيــة بالعامصــة املقدســة خدمــة توصيــل األدويــة لملراجعــن يف
َّ
العيــادات اخلارجيــة إىل منازهلــم ،حيــث بلــغ عــدد املســتفيدين مــن اخلدمــة أكــر مــن ١٠٠٠
مســتفيد خــال األســبوعني املاضيــن وذلــك مضــن عــدة إجــراءات احرتازيــة ووقائيــة للوقايــة مــن
فــروس كورونــا ومنــع إنتشــاره .
وقــد بلــغ عــدد املســتفيدين مــن خدمــة إيصــال األدويــة إىل منازهلــم مــن داخــل مكــة املكرمــة ٦٠٠
ً
بأنــه يـ ّ
م طلــب
مســتفيد ،مكــا بلــغ عــدد املســتفيدين مــن خــارج مكــه املكرمــة  ٤٠٠مســتفيد،
عملــا َّ
خدمــة إيصــال األدويــة عــن طريــق املوقــع اإللكــروين لملدينــة الطبيــة ممــن لدهيــم إعــادة رصف
وبعــد موافقــة املريــض عــى الــروط يــم جتهــز األدويــة بعــد إســتالم الطلــب عــن طريــق املوقــع،
ويــم تزويــد املريــض برســالة تأكيــد الطلــب .بعــد ذلــك يــم التواصــل مــع منــدوب رشكــة الحشــن
املعمتــدة لــدى املدينــة الطبيــة لتوصيــل األدويــة ملــزل املريــض دون محتيلــه أي تاكليــف.
حرصــا مــن املدينــة الطبيــة عــى ســامة أفــراد املجمتــع ومتاشـ ًيا مــع توجهيــات
وتــأيت هــذه اخلدمــة
ً
حكومتنــا الرشــيدة وتعلميــات وزارة الصحــة للوقايــة واحلــد مــن انتشــار فــروس كورونــا واحلــد
مــن التجمعــات وكذلــك توفــر اخلدمــات اكفــة لملــرىض واملراجعــن  ،إضافــة إىل تقــدمي خدماهتــا
حرصــا عــى
الصحيــة والعالجيــة عــر اخلدمــات اإللكرتونيــة دون احلاجــة إىل مراجعــة املستشــى،
ً
ســامهتم وســامة املنومــن.
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السعودية تتخذ اإلجراءات االحترازية
للحد من انتشار فيروس كورونا
الجديد
اختــذت اململكــة العربيــة الســعودية عــدد مــن
اإلجــراءات االحرتازيــة منــذ بدايــة ظهــور فريوس
كورونــا اجلديــد يف الصــن وحــى اليــوم "كوفيــد
 ،"19هبــدف احلــد مــن انتشــار الفــروس.
وتضمنــت تلــك اإلجــراءات سلســلة مــن اخلطــوات،
حيــث بــدأت بتشــكيل جلنــة عليا ملتابعة مســتجدات
الوضــع الصحي لكورونــا برائســة الصحــة
وعضويــة ممثلــن مــن  ٢٠جهــة حكوميــة ،تعقــد
اجمتاعــات يوميــة ،فميــا يــم عقــد مؤمتــر حصــي
يــويم لملتحــدث الرمســي لــوزارة لصحــة،
واملتحدثــن الرمسيــن لعــدد مــن القطاعــات
احلكوميــة ذات العالقــة.
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إصابهتــا بفــروس كورونــا اجلديــد ،توفــر 80
ألــف رسيــر يف لك القطاعــات الصحيــة ،توفــر 8
آالف رسيــر عنايــة مركــزة ،توفــر  2200رسيــر
عــزل ،وتقــدمي استشــارات طبيــة والــرد عــى
استفســارات كورونــا عــى مــدار الســاعة عــر
مركــز حصــة .٩٣٧

مكــا مشلــت اإلجــراءات االحرتازيــة تطبيــق
إجــراءات العــزل الطــي ،تشــديد اإلجــراءات
االحرتازيــة والتدابــر الوقائيــة يف منافــذ
الدخــول ،جتهــز مراكــز املراقبــة الصحيــة ودمعها
بالكــوادر الطبيــة والتجهــزات ،تكثيــف الــراجم
التوعويــة وإطــاق محلــة توعويــة شــاملة حتــت
شــعار "الوقايــة مــن كورونــا" ،تفعيــل مهــام مراكــز
ويف اجلانــب الطــي معلــت "الصحــة" عــى وزارة الصحــة املتخصصــة واملمتثلــة يف مركــز
جتهــز  25مستشــى الســتقبال احلــاالت املؤكــد القيــادة والتحــم ،املركــز العاملــي لطــب احلشــود،

مركــز إدارة األزمــات والكــوارث الصحيــة ،واملركز دوالر ملنمظــة الصحــة العامليــة ملاكحفــة فــروس
الوطــي للوقايــة مــن األمــراض وماكحفهتــا.
كورونــا.
مكــا مت تطبيــق آليــة اإلفصــاح للقادمــن مــن
خــارج اململكــة ،تعليــق اســتخدام اهلويــة الوطنيــة
ملواطــي جملــس التعــاون ،تعليــق الدخــول لململكة
ألغــراض العمــرة والزيــارة ،إضافــة إىل تعليــق
الدخــول وســفر املواطنــن واملقميــن والســياح
للــدول املوبــوءة ،تعليــق الدخــول واخلــروج مــن ومشلــت اإلجــراءات االحرتازيــة منــع التجــول يف
حمافظــة القطيــف ،وتعليــق الدراســة يف لك مجيــع املــدن مــن الســاعة الســابعة مســاء وحــى
مناطــق اململكــة.
الســاعة السادســة صباحــا مــن اليــوم التــايل
اعتبــارا مــن تــارخي  ٢٣مــارس  ٢٠٢٠ملــدة ٢١
مكــا علقــت اململكــة العربيــة الســعودية احلضــور يومــا ،وبعــد ذلــك صــدر قــرار مبنــع التجــول مــن
امجلاهــري يف املنافســات الرياضيــة ،وبعــد أيــام الســاعة الثالثــة عــرا حــى الســاعة السادســة
مــن هــذا التعليــق مت تعليــق النشــاط الريــايض صباحــا اعتبــارا مــن يــوم امخليــس  ٢٦مــارس
اكمــا ،إضافــة إىل تعليــق احلضــور ملقــرات العمل  ،٢٠٢٠ويتضمــن القــرار منــع ســان املناطــق
يف القطــاع احلكــويم والقطاع اخلاص باســتثناء الثالثــة عــرة اخلــروج مهنــا او االنتقــال اىل
موظــي القطاعــات الصحيــة والعســكرية ،فميــا مت منطقــة أخــرى ،مكــا مينــع الدخــول واخلــروج مــن
حديــد الوقــت بــن اآلذان واإلقامــة يف الصلــوات مــدن الريــاض ومكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة.
امخلــس ،إضافــة إىل حتديــد مــدة خطبــة امجلعــة،
إىل جانــب إلغــاء فعاليــات الرتفيــه.
وبعــد ذلــك صــدر قــرار بتقــدمي قــرار منــع التجــول
يف مدينــة جــدة مــن الســاعة الثالثــة عــرا وحىت
وفميــا يتعلــق بالــدمع اخلــاريج ملواجهــة هــذا السادســة صباحــا ،إضافــة إىل منــع الدخــول
الفــروس ،قدمــت الســعودية مبلــغ عــرة ماليــن واخلــرج مــن مدينــة جــدة.
مكــا مت إيقــاف إقامــة صــاة امجلعــة وامجلاعــة
يف املســاجد واجلوامــع وإغالقهــا مؤقتــا واالكتفاء
برفــع األذان ويقــال فيــه "صلــوا يف بيوتــم"،
باســتثناء احلرمــن الرشيفــن.
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ً
غرفا للعزل
الصحة السعودية تجهز
التنفسي ومنع انتقال العدوى
أكــدت الصحــة الســعودية جاهزيــة غــرف عــزل الدقيــق احلجــم والــذي ينتقــل عــن طريــق اهلــواء
يف مستشــفيات اململكــة والــي تســتخدم للحاالت مثــل مــرىض الــدرن الــروئي املفتــوح النشــط.
املتقدمــة مــن املصابــن بأعــراض مرضيــة
شــديدة ،حيــث تواصــل الــوزارة تكثيــف جهودهــا ويتوفــر مبستشــفيات وزارة الصحــة غــرف عــزل
ملنــع انتقــال العــدوى.
ســالبة الضغــط مطابقــة لملواصفــات وتعمــل
بصــورة فعالــة موزعــة عــى مجيــع املستشــفيات
و ُتشــل غــرف العــزل أمهيــة بالغــة يف احلفــاظ باحملافظــات واملناطــق الصحيــة ،مكــا أنــه جاري
عــى حصــة املريــض واألحصــاء مــن إنتقــال العمــل حاليــا لتطويــر غــرف عــزل هــوايئ املتوقــع
العــدوى هلــم مــن املــرىض املصابــن ببعــض يــم االنهتــاء مهنــا يف أوائــل عــام  2021لزتيــد
األمــراض املعديــة واخلطــرة ،حيــث تعتــر غرفــة مــن قــدرة وزارة الصحــة عــى اســتيعاب مــرىض
العــزل غرفــة لملبيــت يقــم فهيــا املريــض املطلــوب العــزل اهلــوايئ يف حالــة االحتيــاج ال قــدر اهلل
عزلــه طــول إقامتــه داخــل املستشــى وجتهــز وميكــن يف بعــض احلــاالت أو املامرســات الطبية
الغرفــة بنظــام لتكييــف اهلــواء مينــع انتقــال احملــددة اإلســتعاضة عــن غــرف العــزل اهلــوايئ
العــدوى مــن املريــض إىل املــرىض اآلخريــن بغرفــة مفــردة مــزودة جبهــاز تنقيــة اهلــواء
أو العاملــن باملستشــى يف هــذه احلالــة يقــل املتنقــل عــايل الكفــاءة مــع االلــزام بارتــداء
ضغــط اهلــواء داخــل الغرفــة عــن خارجهــا (أو الواقيــات الخشصيــة املقــررة والتخلــص مهنــا
ملنــع انتقــال العــدوى مــن جــو املستشــى إىل بطريقــة حصيحــة بعــد انهتــاء العمــل واخلــروج
املريــض يف هــذه احلالــة يزيــد ضغــط اهلــواء مــن الغرفــة وااللــزام الاكمــل مبامرســة نظافــة
داخــل الغرفــة عــن خارجهــا) ،وأبانــت الصحة أن وتطهــر األيــدي.
العــزل الطــي هــو عــزل املريــض عــن االختــاط
احلــر مــع املــرىض اآلخريــن ،وذلــك إلصابتــه أو وتوفــر "الصحــة" أجهــزة تنقيــة اهلــواء املتنقلــة
يشــتبه يف إصابتــه مبــرض معــدي وهــو أنــواع عاليــة الكفــاءة مــن أفضــل وأجــود األنــواع
طبقــا لوســيلة إنتقــال املــرض املعــدي فقــد يكــون اجلاهــزة للعمــل بصــورة ممتــازة والــي ميكــن
عـ ً
ـزال تالمســيًا لألمــراض الــي تنتقــل عــن طريــق اســتخدامها يف غــرف عــزل املــرىض حتــت
التالمــس مثــل اإلصابــة بامليكروبــات املقاومــة إجــراءات العــزل الــرذاذي ويف أماكــن انتظــار
ً
لملضــادات احليويــة واجلــرب أو
عــزال رذاذيــا وحفــص املــرىض ذوي األعــراض التنفســية
وهــو لألمــراض الــي تنتقــل عــن طريــق تناثــر لتحســن جــودة اهلــواء هبــذه األماكــن.
الــرذاذ مــن املريــض أثنــاء الســعال أو العطــاس
مثــل مــرىض االشــتباه باإلصابــة بفــروس
كورونــا املســتجد أو االلهتــاب الحســايئ النــاجت
عــن اإلصابــة بالبكرتيا الســبحية وقــد يكون عزال
هوائيــا لألمــراض الــي تنتقــل عــن طريــق الــرذاذ
64
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التمريض في سلطنة عمان
تطــورت مهنــة المتريــض يف ســلطنة معــان بشــل متتابــع بفضــل الهنضــة املباركــة والــدمع اإلداري
والفــي ،وحتولــت مــن مجموعــة وليــدة يف الســنوات األوىل مــن معــر الهنضــة املباركــة لســلطنة
معــان إىل مــا يقــرب مــن  20000ممــرض وممرضــة مهنــم  15217يعملــون حاليــا باملؤسســات
الصحيــة التابعــة لــوزارة الصحــة بنســبة تعمــن بلغــت .%64
مكــا منــا القطــاع الصحي بشــل متــوازي مــع التوجــه احلكــويم لتوفــر خدمــات الرعايــة الصحيــة
األوليــة والثانويــة والثالثيــة لســان معــان .مكــا مت الرتكــز حيهنــا عــى التعلــم والبحــث العلمي
يف املجــال الصحي .فــي ســنة  1979أنشــئت دائــرة المتريــض يف وزارة الصحــة .ويف ســنة
 1982مت تعيــن أول معانيــة مكديــر ًة للمتريــض وخــال نفــس الفــرة حصــل العديــد مــن املمرضــن
واملمرضــات العامنيــن عــى منــح دراســية للتخصــص يف خمتلــف جمــاالت المتريــض يف اململكــة
املتحــدة والواليــات املتحــدة األمريكيــة.
حــدث التغــر الرئيــي يف تعلــم المتريــض عــام  1982م حيــث مت افتتــاح معهــد العلــوم الصحيــة
يف الوطيــة (مســقط) وهــو مؤسســة تعلمييــة متعــددة التخصصــات أوجــدت حرصيــا للشــباب و
الشــابات العامنيــن والــي تقــدم التدريــب يف ختصصــات طبيــة أخــرى مثــل علــوم املختــرات
واألشــعة الســينية والعــاج الطبيــي .جنبــا إىل جنــب منــت البنيــة األساســية للتعلــم والتدريــب
يف الــوزارة بــدءا مــن إنشــاء مخــس معاهــد للمتريــض يف ٍ
لك مــن صاللــة ونــزوى وحصــار وعــري
وصــور عــام 1991م .مكــا مت إفتتــاح معاهــد جديــدة تدرجييــا يف حمافظــات أخــرى .وجيــري حاليــا
تدريــب أكــر مــن  1500ممرض/ممرضــة يف خمتلــف هــذه املعاهــد.
خــال العقــد املــايض خضــع قطــاع المتريــض والقبالــة لسلســلة مــن التحســينات البعيــدة املــدى
الــي ســاعدت يف دمع وإنشــاء مــوارد برشيــة متريضيــة مطوحــة مهنيــا وخمتصــة .وأعيــدت هيلكــة
دائــرة المتريــض لتمشــل رؤســاء أقســام خدمــات المتريــض يف املناطــق واحملافظــات املختلفــة.
ويف عــام 1994م متــت إضافــة قســم التجسيــل ومنــح تراخيــص مزاولــة مهنــة المتريــض والقبالــة.
يف الوقــت الــذي أصبحــت فيــه ســلطنة معــان عضــوا يف اللجنــة الفنيــة للمتريــض والقبالــة لــدول
جملــس التعــاون اخلليجي مت وضــع قانــون الســلوك املهــي ملــاريس مهنــة المتريــض والقبالــة يف
عــام 2000م.
يف عــام 2001م أنشــئ املجلــس العــاين للمتريــض والقبالــة بنــا ًء عــى القــرار الــوزاري رمق
( ،)2001/67والــذي هيــدف بشــل رئيــي إىل وضــع جســل وطــي لملامرســن وتعزيــز الكفايــة
املهنيــة للفــات المتريضيــة عــن طريــق إعمتــاد تطبيــق قانــون الســلوك املهــي ووضــع معايــر عاليــة
للتعلــم وممارســة المتريــض ،حيــث أدى ذلــك إىل تعزيــز كفايــات فــات المتريــض العامنيــة مــن
خــال متطلبــات جتديــد رخصــة مزاولــة املهنــة.
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وتوجــت لك هــذه التطــورات بافتتــاح معهــد المتريــض التخصــي عــام 2001م ،حيــث بــدأ يوفــر
التدريــب يف ختصصــات عديــدة مثــل القبالــة والعنايــة املركــزة لألطفــال  /حديــي الــوالدة وأمــراض
اللكــى واإلدارة الصحيــة والصحــة النفســية والعنايــة املركــزة للبالغــن والطــوارئ والوقايــة مــن العــدوى.
مكــا مت خــال الســنوات القليلــة الالحقــة تقــدمي بــراجم متخصصــة أخــرى يف متريــض حصــة املجمتــع
عــى مســتوى الباكلوريــوس .كذلــك مت تقــدمي بــراجم باكلوريــوس جتســر محللــة دبلــوم المتريــض العــام.
مكــا انضمــت جامعــة الســلطان قابــوس للجهــد املبــذول يف تعلــم المتريــض يف عــام 2002م مــن
خــال تقــدمي برنــاجم الباكلوريــوس وعــام  2016برنــاجم املاجســتري ويــم التخطيــط لربنــاجم الدكتــوراه
يف المتريــض يف املســتقبل القريــب .ومت أيضــا تأســيس جامعــة نــزوى عــام 1999م جكامعــة خاصــة
وإفتتــاح جامعــة الربميــي عــام 2010م ،وكالهــا ُتدرســان بــراجم المتريــض عــى مســتوى الباكلوريــوس
بطاقــة إســتيعاب تصــل إىل  100طالــب وطالبــة ســنويا.
عملــا بــأن قــدرة اإلســتيعاب احلاليــة لملعهــد تصــل إىل  130طالبــا وطالبــة ومينــح اخلرجيــون دبلــوم
عــايل يف جمــال التخصــص بعــد الباكلوريــوس ،مكــا هشــدت دراســة المتريــض جناحــات أخــرى عديــدة
حيــث مت رفــع مســتوى معهــد العلــوم الصحيــة بالوطيــة ل ُتصبــح لكيــة معــان للتخصصــات الصحيــة،
حيــث مت ختــرج أول دفعــة باكلوريــوس متريــض عــام 2019م .مكــا مت رفــع مســتوى معهــد معــان
للمتريــض التخصــص ل ُيصبــح املعهــد العــايل للتخصصــات الصحيــة.
وبلــغ عــدد احلاصلــن عــى درجــة الباكلوريــوس حاليــا أكــر مــن  %10و %5درجــة املاجســتري يف
خمتلــف التخصصــات مبــا فهيــا املامرســة المتريضيــة املتقدمــة .وكذلــك أكــر مــن  30خرجيــا عــى
مســتوى درجــة الدكتــوراه .باإلضافــة اىل إلتحــاق أكــر مــن  30طالبا وطالبة ســنويا لدراســة املاجســتري
والدكتــوراه يف المتريــض يف جامعــات عامليــة مرموقــة.
مكــا مت عــام 2014م رفــع مســتوى دائــرة شــؤون المتريــض إىل مديريــة عامــة وتعيــن أول مديــر
عــام لشــؤون المتريــض ،مضــت ثالثــة دوائــر ،هتــم األوىل بتنظــم املهنــة وهتــم الثانيــة باملــوارد
البرشيــة والثالثــة باملامرســة املهنيــة .وقــد إزدادت وتطــورت املســوليات امللقــاة عــى عاتــق هــذه املديريــة
بشــل كبــر خاصــة مــع التوســع يف اخلدمــات الــي تقدمهــا واملتغــرات الدميوغرافيــة يف أعــداد
القــوى العاملــة يف حقــل المتريــض ممــا إســتدىع إســتقطاب أعــدادا إضافيــة مــن كفــاءات المتريــض
لتلبيــة إحتياجــات املرحلــة القادمــة .وتعمــل املديريــة العامــة يف املجمــل عــى اإلرتقــاء مبهنــة المتريــض
يف مجيــع اجلوانــب املهنيــة واألخالقيــة والكفايــات واملامرســات والتعلــم ووضــع ومتابعــة السياســات
واللــواحئ واإلســراتيجيات واخلطــط المتريضيــة مبــا ُيلــي متطلبــات اخلدمــات الصحيــة.
مكــا تضمنــت اإلجنــازات الــي حتققــت مؤخــرا مــن قبــل املديريــة العامــة لشــون المتريــض إدخــال
سياســات جديــدة قــادرة عــى التأثــر عــى ختطيــط املــوارد البرشيــة وتفعيلهــا مثــا يف جمــال التعيــن
واإلختيــار ووضــع هنــج موحــد للتدريــب الوظيــي والالمركزيــة القامئــة عــى بــراجم التطويــر الوظيــي.
باإلضافــة إىل وضــع بــراجم جديــدة إســتجابة لإلحتياجــات اخلدميــة مكــا هــو احلــال يف بــراجم التدريب
املســمر يف جمــال الرعايــة الصحيــة األوليــة و متريــض الصحــة املدرســية والطــوارئ وختصــص
متريــض اجلراحــة والباطنيــة .وقــد مت وضــع نظــام جديــد لملامرســة املهنيــة لــل مــن المتريــض والقبالــة
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واملامرســة املتقدمــة .ومت أيضــا تصمــم برنــاجم التدريــب الداخــي الــذي يركــز عــى التفكــر
النقــدي ومهــارات التقيــم الــذايت لتهسيــل اإلنتقــال مــن مرحلــة املمرض/املمرضــة الطالــب إىل
مرحلــة املمرض/املمرضــة املــارس .تتضمــن املشــاريع املســتقبلية أيضــا تقــدمي بــراجم ملامرســة
أدوار متقدمــة والعمــل مــن أجــل تعزيــز املجمتــع وخدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة وبالتــايل نقــل
الرعايــة بالقــرب مــن املجمتــع.
ويف بدايــة عــام 2017م ،مت اإلعــان رمسيــا عــن تأســيس مجعيــة المتريــض العامنيــة الــي ســتكون
رافــدا أساســيا لملهنــة .ومــن املؤمــل أن تمتكــن امجلعيــة مــن تلبيــة تطلعــات املنتســن إلهيــا .مكــا
أن لدهيــا إلزتامــات كــرى جتــاه مجيــع ال ُعامنيــن واملُقميــن عــى أرض الســلطنة إذ أن المتريــض
عــم وفــن وهيــم بالفــرد كلك  -جســم وعقــل وروح  -ويعمــل عــى تقــدم وحفــظ الفــرد روحيــا وعقليــا
وجمسانيــا ومســاعدته عــى الشــفاء عندمــا يكــون مريضــا .وميتــد اإلهمتــام بالفــرد املريــض إىل
أرستــه وجممتعــه ليمشــل العنايــة بالبيئــة وتقــدمي التثقيــف الصحي عــن طريــق اإلرشــادات والقــدوة
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احلســنة .مكــا أن امجلعيــة ُملزمــة بتحقيــق األهــداف الــي ُأنشــأت مــن أجلهــا وتمتثــل يف تطويــر
مزاولــة مهنــة المتريــض مــن النــوايح العمليــة والعمليــة ورفــع مســتواها مبــا يعــود بالنفــع عــى
املنتســبني إلهيــا وعــى اكفــة املواطنــن.
ختامــا ال بــد مــن اإلشــادة باملشــاركة الفاعلــة الــي قامــت وتقــوم هبــا اخلدمــات المتريضيــة يف لك
مــن جامعــة الســلطان قابــوس والقــوات املســلحة ورشطــة معــان الســلطانية وديــوان البــاط الســلطاين
والقطــاع اخلــاص مــن أجــل تعزيــز وتطويــر خدمــات المتريــض يف ســلطنة معــان ،حيــث ُتســامه هــذه
املؤسســات بشــل فاعــل يف تقــدمي رعايــة متريضيــة ذات جــودة عاليــة.
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إنجازات جامعة البريمي
بسلطنة ُعمان
ـتوى عــال مــن حيــث املعايــر األاكدمييــة ،وكدليــل عــى ذلــك اجتيــاز
لقــد حققــت جامعــة الربميــي مسـ ً
خرجيهيــا الختبــارات الرتخيــص املهــي ،حيــث ختــرج مهنــا  258خرجيــا مت إســتيعاب نســبة مقــدرة
مهنــم يف مستشــفيات الســلطنة احلكوميــة واخلاصــة وقــد امجعــت التقاريــر عــى الثنــاء املهــي هلــؤالء
اخلرجيني.
اجلداول أدناه لتوضيح الطلبة اخلرجيني و املجسلني و قيد الدراسة:
ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

4

153

157

2016-2015

8

48

56

السنة األولى

53
55

55
55

2017-2016
2018-2017

11
7

72
63

83
70

السنة الثانية
السنة الثالثة

2
0

59

59

2019-2018

4

45

49

السنة الرابعة

0

مجمــا ُتقــدم جامعــة الربميــي بــراجم جامعيــة مكثفــة يف المتريــض وتتطلــب جهدًا خملصًا مــن الطالب
لتحقيــق مســتوى الكفايــات املطلوبــة إلجتيــاز ُمتطلبــات نيــل الدرجــة العمليــة وذلــك بســبب حساســية
هــذه املهنــة الــي توجــب اإلجــادة .وعــي صعيــد آخــر تقــوم اجلامعــة بتنظــم فعاليــات إجمتاعيــة
وثقافيــة بانتظــام لزتويــد الطــاب مبهــارات واســعة مــن جتــارب التعــم .مكــا تعمــل الفعاليــات عــى
تطويــر أعضــاء هيئــة التدريــس بشــل مؤثــر ملنظومــة التدريــس والتعــم وتعمــل عــى صقــل معارفهــم
ومهاراهتــم لضــان احلفــاظ عــى معلــة الكفــاءة و التجويــد املهــي.
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تقرير كلية الصيدلة والتمريض

المدرسة األكاديمية للتمريض بجامعة نزوى

يشــل الــادر المتريــي عصــب القــوى العاملــة الصحيــة املهنيــة يف اكفــة دول العــامل ومــن مضهنــا
ســلطنة معــان .حيــث ســيكون لتطويــر وإعــداد كــوادر متريضيــة ممكنــه بالعــم واملهــارات والســلوك
املهــي تأثــر مبــارش لتحســن الصحــة عــى الصعيــد العاملــي ودمع المنــو االقتصــادي .و املعــروف
بــأن الكــوادر المتريضيــة تــؤدي أدوا ًرا خمتلفــة يف املواقــف املختلفــة مضــن الفريــق الصحي وتهســم
يف نــر املعرفــة واملهــارات والقــم العمليــة لتلبيــة احتياجــات ليــس فقــط احلــارض بــل املســتقبل
ً
أيضــا.
لــدى جامعــة نــزوى قناعــة تامــه أنــه مــن خــال إجيــاد بــراجم أاكدمييــة متريضيــة مبنيــة عــى أســس
وأنمظــة حمليــة ودوليــة معمتــدة ســوف يهســم ذلــك يف تأهيــل كفــاءات مهنيــة قــادرة عــى القيــام
بالــدور المتريــي الــذي يلــي احتيــاج األفــراد واملؤسســات واملجمتعــات مــن العنايــة الصحيــة لــذا
يف عــام  ،2004أنشــأت لكيــة الصيدلــة والمتريــض املدرســة األاكدمييــة للمتريــض الــي تعــى بإعداد
وتأهيــل كــوادر متريضيــة تتســم بالكفــاءة واألخالقيــات املهنيــة لتكــون رافــدا للقطــاع الصحي.

وبالنســبة لملســاقات العمليــة يقــوم املدرســون باجــراء تطبيــق معــي للطلبــة يف خمتــرات المتريــض
املجهــزة .بعــد ذلــك ،يــم تقســم الطــاب إىل مجموعــات صغــرة حتــت إرشاف املعملــن لــي يمتكنــوا
مــن إكتســاب املهــارات العمليــة املكتســبة يف خمتــرات المتريــض وتطبيقهيــا يف الواقــع عندمــا
يقدمــون الرعايــة الصحيــة ملرضــامه .ولتعزيــز املهــارات املكتســبة يف خمتــرات المتريــض يمت إرســال
الطــاب إىل املؤسســات الصحيــة االبتدائيــة والثانويــة والثالثيــة يف حمافظــات الداخليــة والرشقيــة
ومســقط .ولتحقيــق أهــداف دورة متريــض حصــة املجمتــع ،يــم إرســال الطلبــة لملراكــز الصحيــة
األوليــة واملــدارس والقيــام بالزيــارات املجمتعيــة "زيــارات مزنليــة" والزيــارات امليدانيــة ملؤسســات
خمتلفــة يف معــان.
بعــد االنهتــاء مــن مجيــع متطلبــات بــراجم الباكلوريــوس و الدبلــوم  ،خيضــع الطــاب ملراجعــة شــاملة
متبوعــا باختبــار الكفــاءة للمتريــض املهــي ( )NPExوالــذي يعتــر مبثابــة إختبــار ختــرج
ملــدة هشــر
ً
للطلبــة .إلعــداد الطــاب ممكرضــن حمرتفــن خمتصــن يف املســتقبل ،باإلضافــة اىل ذلــك يلتحــق
الطلبــة بربنــاجم دجم معــي مكثــف مــن خــال تدريــب معــي يف مستشــفيات خمتلفــة يف ســلطنة
معــان ومالزييــا حيــث يــم تعيــن مدربــن مــن املستشــفيات املختلفــة لــل طالــب .وخــال مرحلــة الــدجم
جيــب عــى الطالــب أن يتبــع املــدرب يف فــرات العمــل اكلصبــاح وبعــد الظهــر واملســاء.
فميا ييل التوزيع احلايل للطالب .وتستقبل لكية المتريض الطالب الدوليني يف براجمها.

وقــد أخــذت مدرســة المتريــض عــى عاتقهــا وضــع بــراجم لتعلــم المتريــض مبنيــة عــى املعايــر
الدوليــة لزتويــد ممــريض املســتقبل بالقــم واملعرفــة واملهــارات احلياتيــة املطلوبــة ملامرســة مهنــة
المتريــض باحرتافيــة .ويتســم تعلــم المتريــض باملدرســة األاكدمييــة للمتريــض يف جامعــة نــزوى
بالتعلــم النظــري وخمتــرات احملــااكة والتعلــم الرسيــري والتعــم عــن بعــد  ،باإلضافــة إىل التعــم
املبــي عــى األدلــة والرباهــن العمليــة والبحــث العلمي لتأهيــل كــوادر متريضيــة تلــي االحتياجــات
الصحيــة املختلفــة للنــاس يف ســلطنة معــان ويف مجيــع أحنــاء العــامل.
مكــا أن املدرســة األاكدمييــة للمتريــض تطــرح ثالثــة بــراجم أاكدمييــة لطــاب المتريــض .أوهلــا
برنــاجم هشــادة الباكلوريــوس وهــذا الربنــاجم خطتــه األاكدمييــة متتــد ملــدة مخــس ســنوات للحصــول
عــى مؤهــل باكلوريــوس العلــوم يف المتريــض .وتتكــون اخلطــة الدراســية لربنــاجم الباكلوريــوس مــن
 152ســاعة معمتــدة .الربنــاجم الثــاين هــو برنــاجم التجســر لملمرضــن احلاصلــن عــى هشــادة
الدبلــوم مســبقا وتتضمــن خطتــه الدراســية  83ســاعة معمتــدة .أمــا الربنــاجم الثالــث فهــو برنــاجم
دبلــوم المتريــض ( )DNومدتــه ثــاث ســنوات بعــدد  96ســاعة معمتــدة .وتــزود هــذه الــراجم الطلبــة
باملفاهــم النظريــة والتطبيــق العمــي.
يتلــى الطــاب تعلميهــم إمــا عــن طريــق الطــرق التقليديــة يف الفصــول الدراســية أو مــن خــال
التعــم عــن بعــد يف بعــض احملــارضات أو عــن طريــق اإلثنــن معــا بــإرشاف مــن هيئــة تدريــس مــن
جنســيات وثقافــات خمتلفــة لدهيــا مؤهــات وخــرات تعلمييــة تأهلهــا لتدريــس مســاقات المتريــض
املختلفــة.
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يشــارك الطــاب يف املدرســة األاكدمييــة للمتريــض يف األنشــطة البحثيــة واخلدمــات املجمتعيــة داخــل
وخــارج جامعــة نــزوى .ويتعــن عــى طلبــة المتريــض أن يقومــوا مبشــاريع ختــرج تعمتــد عــى إجــراء
مــروع حبــي يــم تقدميــه شــفويا للتقيــم مــن قبــل جلنــة مــن الفاحصــن .ويعــد مــروع التخــرج
هــذا متطل ًبــا إلزاميــا للحصــول عــى درجــة الباكلوريــوس مــن جامعــة نــزوى.
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وقــد مت تقــدمي عــدد مــن مشــاريع التخــرج يف مؤمتــرات المتريــض الوطنيــة والدوليــة ،وحصــد
بعضهــا اجلوائــز مــن خــال التقــدمي الشــفوي وامللصقــات  .مكــا حصــل أيضــا طــاب المتريــض عــى
إجنــازات يف جمــال االبتــار وشــاركوا يف حمافــل خمتلفــة وطنيــا ودوليــا.

وتؤمــن املدرســة األاكدمييــة للمتريــض أن تعلــم المتريــض ســوف يتطــور إلعــداد خرجيــي المتريــض
للعمــل بشــل تعــاوين يف مجموعــة متنوعــة مــن املهــن الصحيــة األخــرى للعمل بــروح الفريق اليحص
الواحــد .وســتدرس دا ً
مئــا أمهيــة التحســن املســمر مــن خــال مراجعاهتــا للــراجم واالعمتاد.

يف عــام  ،2018فــاز اثنــان مــن طلبــة المتريــض جبامعــة نــزوى بامليداليــة الفضيــة عــن ابتــارمه
جلهــاز "الســكري لكبــار الســن وذوي االحتياجــات اخلاصــة" وذلــك خــال مشــاركهتم يف معــرض
االخــراع الــدويل العــارش ـ للــرق األوســط ( )IIFMEبدولــة الكويــت الشــقيقة .فــاز نفــس االبتــار
بامليداليــة الذهبيــة يف املعــرض الــدويل الســادس واألربعــن لالخرتاعــات عــام  2018الــذي أقــم يف
جنيــف بســويرسا .ابتــارات أخــرى حصــدت جوائــز دوليــة حيــث حصــل جهــاز قيــاس الســكر عــى
امليداليــة الذهبيــة وميداليــة فضيــة جلهــاز قيــاس ضغــط الــدم يف صيــف  2018يف ســيول بكوريــا
اجلنوبيــة.

صــورة تــوحض مشــاركة مجاعــة طــاب المتريــض يف التوعيــة بفــروس كورونــا يف فصــل الربيــع
 2020-2019يف جامعــة نــزوى.

وتــوحض اإلحصائيــات بــأن غالبيــة خرجيــي المتريــض مــن جامعــة نــزوى الذيــن خترجــوا منــذ عــام
 2010يعملــون حاليــا يف القطاعــن احلكــويم واخلــاص يف ســلطنة معــان .مكــا يــوحض الشــل
خرجيــا يف الســنة
أدنــاه أن املدرســة األاكدمييــة للمتريــض منــذ إنشــاهئا قامــت بتخــرجي 213
ً
األاكدمييــة مــن  2016-2015إىل 2019-2018

مكــا ســتواصل املدرســة األاكدمييــة للمتريــض بلكيــة الصيدلــة والمتريــض جبامعــة نــزوى ســعهيا
إلنتــاج خرجيــن ذوي جــودة مؤهلــن بالقــم واملعرفــة واملهــارات احلياتيــة املطلوبــة لتقــدمي رعايــة
متريضيــة عرصيــة يف جمــال املامرســة المتريضيــة الرسيريــة ،والتعلــم ،والبحــث ،واإلدارة ،واألدوار
القياديــة الــي ســتليب االحتياجــات الصحيــة املختلفــة للنــاس يف ســلطنة معــان ومجيــع أحنــاء العامل.
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« الرعاية األولية »
تختتم المؤتمر الدولي الرابع للرعاية
الصحية 2020

اختمتــت مؤسســة الرعايــة الصحيــة األولية مؤخرًا،
أمعــال املؤمتــر الــدويل الرابــع للرعايــة الصحيــة
 ،2020الــذي أقــم حتــت رعايــة وحبضــور معــايل
الدكتــورة حنــان دمحم الكــواري ،وزيــر الصحــة
العامــة ،ومبشــاركة أكــر مــن  900خبــر ومتحــدث
مــن خمتلــف أحنــاء العــامل ،حتــت شــعار "بنــاء
األســاس مــن أجــل المتـ ّ
ـز".
وتضمــن املؤمتــر  5ورش معــل حــول عــدد مــن
املوضوعــات اهلامــة يف جمــال الرعايــة الصحيــة
األوليــة ويه :كيفيــة اجــراء املراجعــات املهنجيــة،
وادارة اجلــروح ،ومنــط احليــاة مــن املنظــور
الطــي ،وطــب الســفر ،وكيفيــة التعامــل مــع
األمــراض املعديــة ،والتعــم مــن جتــارب املــرىض
ســواء مــن املــايض أو احلــارض عــى حــد ســواء.
وصاحــب املؤمتــر معرضــا متخصصــا قــدم فيــه
العارِضــون أحــدث مســامهاهتم يف جمــال الرعايــة
الصحيــة ،ويف إطــار اجلهــود املبذولــة لتجشيــع
عــى البحــث العلمي اخلــاص يف املجــاالت
الصحيــة املتنوعــة قامــت الدكتــورة مــرمي عــي عبــد
امللــك مديــر عــام مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة
خــال املؤمتــر بتكــرمي الفائــزات مبســابقة البحــوث
العمليــة يف جمــال الرعايــة الصحيــة األوليــة.
ويف لكمهتــا يف ختــام املؤمتــر ،قالــت الدكتــورة
مــرمي عبدامللــك مديــر عــام مؤسســة الرعايــة
الصحيــة األوليــة ،إن املشــاركني يف املؤمتــر
مجعهتــم األهــداف العمليــة والرؤيــة املســتقبلية
املشــركة ،لنــر ثقافــة الــويع الصحي عــى
املســتوى احملــي والــدويل ،وتبــادل اخلــرات
والتحديــات ،إميانــا مهنــم بأمهيــة الــويع والثقافــة
الصحيــة يف ظــل التحديــات الراهنــة وانتشــار
األوبئــة واألمــراض ،والــي تتطلــب تضافــر
اجلهــود وتبــادل اخلــرات ،للوصــول إىل مــا نصبــو
إليــه مجيعــا ،وهــو املســامهة يف االرتقــاء خبدمــات
الرعايــة الصحيــة األوليــة ،مــن أجــل جممتــع
حصــي ينعــم بالرفاهيــة.

املؤمتــر ،والــي دعــت إىل تطويــر أنمظــة حصــة
الســان الــي تربــط أنمظــة الرعايــة الصحيــة
املتاكملــة باحملــددات االجمتاعيــة للصحــة،
وتعزيــز الصحــة والوقايــة واألصــول املجمتعيــة
لــدمع الســلوكيات الصحيــة ،وزيــادة اجلهــود
املبذولــة لــدمع حصــة الســان ،وتقليــل احلاجــة
إىل عالجــات الرعايــة الصحيــة ،وكذلــك زيــادة
التدخــات الوقائيــة عــر مجيــع مقــديم الرعايــة
الصحيــة مــن أطبــاء وممرضــن ،والرتكــز عــى
تعزيــز الصحــة والوقايــة مــن األمــراض ،وأيضــا
دجم احلوافــز املاليــة لملنمظــات العاملــة يف جمــال
الرعايــة الصحيــة األوليــة واملتخصصــة ،ودجم
الرعايــة العاجلــة يف مراكــز الرعايــة الصحيــة
األوليــة وطــب األطفــال يف املستشــفيات.
وفميــا يتعلــق بالتاكمــل املهــي ،أوىص املشــاركون
بتدريــب العاملــن يف جمــال الرعايــة الصحيــة عىل
مهــارات تغيــر الســلوك ،والتأكيــد عــى أمهيــة
تدريــب القيــادات واملوظفــن يف القطــاع الصحي
عــى مهــارات« :التبــر ،القــدرة عــى التكيــف،
املرونــة ،التعلــم املســمر ،والعمــل بــروح الفريــق
الواحــد» ،إىل جانــب تثقيــف وتدريــب املوظفــن
عــى العمــل مــن خــال فــرق مهنيــة أكــر تاكم ـ ً
ا،
اســتنادًا إىل املســؤولية املشــركة واملبــادئ
التوجهييــة الوطنيــة والربوتوكــوالت احملليــة وعــم
البيانــات.
مكــا تناولــت التوصيــات عنــر اإلدارة املتاكملــة
لملــرىض ذوي األمــراض املزمنــة املتعــددة ،باعتبار
األمــراض املزمنــة مكــرض الســكري وارتفــاع
الدهــون منتــرة بشــل واســع ،فإنــه مــن املهــم
االلــزام بالتاكمــل املهــي لملبــادئ التوجهييــة
الوطنيــة املشــركة ،وزيــادة ويع أطبــاء الرعايــة
الصحيــة األوليــة.

ودعــت التوصيــات إىل إجــراء تقيــم الحتياجــات
املجمتــع مــن خــال مجــع معلومــات مكيــة ونوعيــة
عــن املــرىض ومقــديم اخلدمــة ،وكذلــك مجــع
معلومــات عــن احتياجــات املــرىض مــن خــال
واســتعرضت الدكتــورة مــرمي عبدامللــك توصيــات ســؤال" :مــا الــذي هيمــك؟"
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تنظم مؤتمر قطر األول
حمد الطبية ّ
لصحة المرأة وحديثي الوالدة
ّ
نظــت مؤسســة محــد الطبيــة مؤخــرًا مؤمتــر قطر
الــدويل لصحــة املــرأة وحديــي الــوالدة الــذي
يعتــر األول مــن نوعــه عــى مســتوى املنطقــة،
وقــد ركــز املؤمتــر الــذي عقــد عــى مــدار يومــن
عــى التحديــات العامليــة الــي تؤثــر عــى حصــة
النســاء ومواليدهــن.
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وحــول هــذا املؤمتــر ،أكــدت الســيدة هيلــه ســويد
ســامل  -املديــر التنفيــذي للمتريــض مبركــز
حصــة املــرأة واألحبــاث واملرشفــة عــى تنفيــذ
املؤمتــر  -أن مؤسســة محــد الطبيــة باعتبارهــا
أكــر مــز ّود خلدمــات الرعايــة الصحيــة لألمومــة
واملواليــد اجلــدد يف دولــة قطــر ،تلــزم بتعزيــز
اخلــرات واملهــارات لكــوادر االختصــاص يف
الرعايــة الصحيــة مــن فئــة المتريــض والقبالــة
الذيــن يهسمــون يف تقــدمي أغلــب جوانــب الرعايــة
للنســاء واملواليــد عــى مســتوى البــاد .وقالــت:
"بالعمــل جنبــا إىل جنــب مــع مؤسســة الرعايــة
الصحيــة األوليــة وســدرة للطــب وزمالؤنــا يف
القطــاع الصحي اخلــاص ،اســتطاعت مؤسســة

محــد الطبيــة االســتمثار يف تطويــر مستشــفياهتا
وتوســيع نطــاق اخلدمــات الــي تقدمهــا للنســاء
واملواليــد .مكــا معلنــا عــى تأســيس برنــاجم
خمتــص بتعلــم القبالــة بالتعــاون مــع جامعــات
حمليــة ودوليــة وبــدوره ســيهسم هــذا املؤمتــر يف
تقــدمي منصــة دوليــة ملشــاركة التطــور احلاصــل
حــى اآلن والرتكــز عــى المطوحــات املســتقبلة
لــدمع المتــز يف الصحــة املتعلقــة بالفــرة
احمليطــة بالــوالدة".
تناولــت جلســات مؤمتــر قطر الــدويل لصحة املرأة
وحديــي الــوالدة مجموعــة مــن القضايــا الصحيــة
للنســاء واملواليــد مكــا ّ
مت الرتكــز عــى التثقيــف
الصحي املهــي لكــوادر المتريــض والقبالــة.
وقــد عقــد املؤمتــر حتــت شــعار "دمع المتــز يف
الصحــة املتعلقــة بالفــرة احمليطــة بالــوالدة".
ويمتــاىش املؤمتــر مــع االســراتيجية الوطنيــة
للصحــة  2022-2018والــي تــويل أولويــة
الرتكــز عــى حصــة املــرأة وامحلــل .كذلــك ،مت
ختصيــص حمــارضات حــول أهــداف تعزيــز

القــدرات الراميــة إىل معرفــة مســببات مضاعفــات
امحلــل وإدخــال بروتوكــوالت وإرشــادات وطنيــة
للرعايــة املرتبطــة بامحلــل مبــا فهيــا ضعــف
اخلصوبــة والــوالدات القيرصيــة.
ركــز املؤمتــر عــى أمهيــة الرعايــة الــي تقدمهــا
فــرق القبالــة وتوفــر خدمــات أمومــة عاليــة اجلــودة
خــال مراحــل امحلــل ،مبــا فهيــا مرحلــة مــا قبــل
الــوالدة وبعدهــا ،مكــا مت التطــرق إىل التجربــة
الناحجــة ملؤسســة محــد الطبيــة يف ختصيــص
خدمــة قبالــة جممتعيــة لألمهــات بعــد مرحلــة
الــوالدة.
ومــن جانهبــا ركــزت الدكتــورة "نيكــوال رايــي"
الرئيــس التنفيــذي للمتريــض مبؤسســة محــد
الطبيــة واملــرف التنفيــذي لملؤمتــر  -عــى أمهيــة
هــذه الفعاليــة عــى الصعيــد احملــي والــدويل
مشــرة إىل أن عــام  2020قــد مت ختصيصــه
مــن ِقبــل منمظــة الصحــة العامليــة لــدمع المتريــض
والقبالــة ،وقالــت" :يعتــر هــذا املؤمتــر منصــة
مثاليــة للرتكــز عــى أمهيــة األدوار الــي تؤدهيــا
فــرق المتريــض والقبالــة يف حتقيــق تغطيــة حصية
عــى مســتوى العــامل ،ونذكــر هنــا دور مؤسســة
المتريــض املهــي (فلورانــس نايتنجيــل) الــي
يزتامــن ذكــرى ميالدهــا الـــ  200مــع املؤمتــر".

االحتياجــات املزتايــدة لرشحيــة الســان املتناميــة
عــر تعزيــز اخلدمــات املهنيــة وإيصاهلــا مــن
خــال خطــة خدمــات مط ـ ّورة لألمهــات واملواليــد.
وأضافــت" :تعتــر هــذه اخلطــة التحوليــة جــزء
أســايس يف اســراتيجية مؤسســة محــد الطبيــة
للمتريــض والقبالــة لألعــوام  2022-2019حيــث
ســيمت تأســيس تعلــم متخصــص يف القبالــة
هبــدف هتيئــة األجيــال القطريــة الواعــدة يف هــذا
املجــال الــذي يضمــن توفــر الســامة والرعايــة
الفعالــة واحلانيــة لــأم واملولــود".
وقــد هشــد املؤمتــر اســتضافة متحدثــن بارزيــن
عــى الصعيــد الــدويل ودول املنطقــة ومتحدثــن
حمليــن خيتصــون يف مزاولــة الرعايــة الصحيــة
والبحــوث ووضــع السياســات اخلاصــة برعايــة
األم واملولــود ومــن أبــرزمه املتحدثــة األوىل خــال
املؤمتــر ،الربوفيســورة  -تينــا الفنــدر ،أســتاذة
القبالــة ومديــرة مركــز حصــة املــرأة العاملــي
جبامعــة مانشســر ،والســيدة  -عائشــة ســامل
راشــد املعــاري ،الــي قدمــت اللكمــة الثانية خالل
املؤمتــر والــي تتــوىل منصــب املنســقة األاكدمييــة
يف برنــاجم القبالــة باملعهــد األعــى للتخصصــات
الصحيــة بــوزارة الصحــة يف معــان.

ون ّوهــت رايــي إىل أن دولــة قطــر تلــزم مبواكبــة
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تقدمها القابالت بمركز صحة المرأة واألبحاث

أكثر من  1700سيدة تتلقى الرعاية
من خدمات الرعاية المنزلية لما بعد
الوالدة
قدمــت خدمــات القبالــة املجمتعيــة للرعايــة املزنليــة
بعــد الــوالدة خدماهتــا ألكــر مــن  1700ســيدة
وطفــل منــذ بــدء العمــل هبــا قبــل مــا يزيــد عــن
عــام .ويــأيت تطبيــق هــذه اخلدمــة بعــد مبــادرة
يه األوىل مــن نوعهــا ،أطلقهتــا مؤسســة محــد
الطبيــة العــام املــايض ليــم تقدميهــا مــن ِقبــل
مركــز حصــة املــرأة واألحبــاث ،هبــدف توفــر
رعايــة متخصصــة ملــا بعــد الــوالدة للنســاء الــايت
ترتفــع لدهيــن نســبة اخلطــر خــال فــرة امحلــل
أو اللــوايت خضعــن لــوالدة قيرصيــة.
وحــول هــذه اخلدمة قــال الدكتور /هــال الرفايع،
املديــر الطــي ملركــز حصــة املــرأة واألحبــاث:
"حنــن ســعداء بالنجــاح الــذي حيققــه هــذا
الربنــاجم وبتوفــر هــذه اخلدمــة للنســاء اللــوايت
خضعــن لــوالدة قيرصيــة يف مركــز حصــة املــرأة
واألحبــاث مكــا يرسنــا أننــا حاليــا نقــدم الــدمع
لملرافــق األخــرى مبؤسســة محــد الطبيــة والــي
تقــدم خدمــات األمومــة إلعدادهــا لتطبيــق هــذه
اخلدمــة يف مرافقهــا".
ومنــذ يونيــو مــن العــام  ،2018أهسمــت خدمــات
القبالــة املجمتعيــة للرعايــة املزنليــة بعــد الــوالدة
الــي يــرف عــى تقدميهــا فريــق مكــون
مــن ســبعة قابــات وســبعة مســاعدات لرعايــة
املريضــات مــن مركــز حصــة املــرأة واألحبــاث
80

يف رعايــة مــا يزيــد عــن  1700ســيدة ،مكــا
قــام الفريــق بأكــر مــن  3200زيــارة لملنــازل.
ويعمــل الفريــق عــن كثــب مــع األطبــاء املتنقلــن
مبؤسســة محــد الطبيــة ومراكــز طــوارئ األطفــال
لتعزيــز اجلهــود الراميــة إىل تقــدمي أفضــل رعايــة
متخصصــة ملرحلــة مــا بعــد الــوالدة لــل مــن
األمهــات وأطفاهلــن يف بيئــة املــزل لتحقيــق أعىل
مســتوى مــن الراحــة .وحتصــل النســاء اللــوايت
مت تجسيلهــن يف اخلدمــة عــى زيارتــن مــن ِقبــل
فريــق القبالــة املزنليــة ،األوىل بعــد مــرور 72
ســاعة عــى الــوالدة وزيــارة أخــرى بعــد مــي
أســبوع أو  14يومــا عــى الــوالدة.
مــن جههتــا عــرت الســيدة /هيلــة جوهــر ســامل -
املديــر التنفيــذي للمتريــض مبركــز حصــة املــرأة
واألحبــاث  -عــن ســعادهتا هبــذه املبــادرة ومــدى
جناحهــا مشــرة إىل أهنــا أهسمــت خبفــض عــدد
النســاء اللــوايت يراجعــن أقســام الطــوارئ جــراء
مضاعفــات مــا بعــد الــوالدة وقالــت" :يســعدنا
أن تــايق هــذه اخلدمــة استحســانًا مــن ِقبــل
املســتخدمني واملجمتــع بصــورة عامــة ،لقــد مقنــا
مبضاعفــة الفريــق الــذي يقــدم اخلدمــة للنســاء
وســنعمل عــى جلــب مزيــد مــن الكــوادر للوصــول
إىل هدفنــا املمتثــل بتوفــر أفضــل رعايــة لاكفــة
النســاء املرحشــات للحصــول عــى هــذه اخلدمــة".

الدكتور هالل الرفاعي

وتابعــت الســيدة /هيلــة بقوهلــا" :إن تقــدمي خدمــة
الرعايــة يف املــزل مــن خــال قابلــة مؤهلــة حيقــق
هدفنــا املمتثــل بضــان حصــول األمهــات عــى
اإلرشــادات املتعلقــة بالصحــة خــال فــرة األمومــة
فنحــن نســى للحفــاظ عــى حصــة األم والطفــل
بعــد الــوالدة .إن الفريــق املخصــص لتقــدمي هــذه
اخلدمــة يــؤدي دورًا هامــا يف املســاعدة يف خفض
عــدد النســاء اللــوايت حيتجــن لرعايــة عاجلــة يف
املستشــفيات جــراء إصابهتن مبضاعفــات الوالدة.
ومــن خــال مراقبــة عــدد النســاء اللــوايت خضعــن
لعمليــات والدة قيرصيــة باملقارنــة مــع هــؤالء
اللــوايت مقــن بزيــارة أقســام الطوارئ بعــد الوالدة
نالحــظ بوضــوح اخنفاضــا يف عــدد الزيــارات
فــي احلــاالت الــي اكنــت النســاء فهيــا تواجــه
مشــكالت حصيــة ،اســتطاع الفريــق املــرف عــى
تقــدمي اخلدمــة توفــر العــاج الفــوري والقيــام
بإجــراءات التحويــل الالزمــة إىل املرافــق الصحيــة
وعــدم احلاجــة إىل مراجعــة قســم الطــوارئ".

السيدة هيلة سالم

مــن جانهبــا أوحضــت الســيدة /فامطــة يوســف -
مديــر المتريــض مبركــز حصــة املــرأة واألحبــاث
 بالقــول" :خــال الزيــارة يقــوم الفريــق بإجــراءتقيــم للحالــة الصحيــة لــل مــن األم والطفــل
وتقــدمي التثقيــف الــازم والتعريــف بالتغــرات
الطبيعيــة الــي تصاحــب مرحلــة اإلجنــاب مكــا
يعمــل الفريــق عــى تقــدمي الــدمع لألمهــات اجلــدد
وأرسمه حــول كيفيــة رعايــة املولــود .باإلضافــة
لذلــك ،تهســم هــذه الفــرق يف حتديــد املشــالك
الصحيــة احملمتلــة الــي تتطلــب رعايــة إضافيــة
وحتويــل الطفــل أو األم إىل أقــرب مركــز رعايــة
حصيــة أوليــة لملتابعــة إذا تطلــب األمــر".
وقــد أطلــق مستشــى اخلــور مؤخــرًا خدمــات
القبالــة املجمتعيــة للرعايــة املزنليــة بعــد الــوالدة
والــي تعتــر امتــدادا خلدمــات القبالــة املجمتعيــة
للرعايــة املزنليــة بعــد الــوالدة الــي يطبقهــا مركــز
حصــة املــرأة واألحبــاث.
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تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وبحضور معالي وزيرة الصحة العامة

وزارة الصحة العامة تنظم منتدى
قادة السكري 2020
حتــت رعايــة معــايل الشــيخ خالــد بــن خليفــة بــن
عبــد العزيــز آل ثــاين رئيــس جملــس الــوزراء
ووزيــر الداخليــة ،نمظــت وزارة الصحــة العامــة
ورشاكؤهــا يــوم امخليــس  13فربايــر املــايض
منتــدى قــادة الســكري  ،2020حبضــور ســعادة
الدكتــورة حنــان دمحم الكــواري ،وزيــر الصحــة
العامــة وعــدد مــن أحصــاب الســعادة الــوزراء،
وخنبــة مــن كبــار اخلــراء واألاكدمييــن ومقــديم
الرعايــة الصحيــة مــن خمتلــف أحنــاء العــامل،
إضافــة إىل عــدد مــن كبــار املســؤولني يف قطــاع
الرعايــة الصحيــة ورشاكهئــم مــن قطــر وعــدد من
دول املنطقــة.
اســتعرض املنتــدى ،والــذي نظــم لملــرة الثانيــة
التقــدم احملــرز خــال أربــع ســنوات مــن إطــاق
االســراتيجية الوطنيــة ملاكحفــة مــرض الســكري
يف دولــة قطــر  ،2022-2016وخطــة معــل
االســراتيجية خــال العامــن املقبلــن.
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مكــا هشــد املنتــدى إطــاق األجنــدة الوطنيــة
ألحبــاث مــرض الســكري وعوامــل خطــر اإلصابة

باألمــراض القلبيــة الوعائيــة ،والــي أضيفــت
مؤخــرًا إىل االســراتيجية ،مــع الرتكــز عــى
أمهيــة األســلوب املهنــي يف أحبــاث الســكري
حيــث ميثــل حمــورا أساســيًا للتصــدي ألعبــاء
مــرض الســكري يف العقــود املقبلــة.
وأكــدت معــايل الدكتــورة حنــان دمحم الكــواري،
وزيــر الصحــة العامــة أن املنتــدى والــذي مجــع
خــرات ممــزة مــن خمتلــف أحنــاء العــامل ســامه
يف تبــادل اخلــرات وتعزيــز القــدرات مــن أجــل
التصــدي ملــرض الســكري الــذي ميثــل حتديــا
حصيــا رئيســيًا.
وأوحضــت معالهيــا أن وزارة الصحــة
العامــة ورشاكءهــا يكثفــون العمــل مــن خــال
االســراتيجية الوطنيــة ملاكحفــة مــرض الســكري
مــن أجــل التصــدي ألعبــاء املرض وإدارته بشــل
أفضــل ،مبــا يف ذلــك وضــع إطــار واحض لتطوير
القــدرات واألدوات الالزمــة .مكا أشــارت معالهيا
إىل أن األجنــدة الوطنيــة ألحبــاث الســكري حتدد
أولويــات البحــث العلمي املناســبة لدولــة قطــر

مــن النــوايح البيئيــة والثقافيــة واالجمتاعيــة
حبيــث تســاعد عــى معرفــة أفضــل طــرق الوقايــة
والعــاج.
أقــم منتــدى قــادة الســكري بالتعــاون بــن
وزارة الصحــة العامــة واملعهــد الوطــي للســكري
والمسنــة وأمــراض األيــض ،والــذي يركــز
اهمتاماتــه عــى أمــراض الســكري ،ومؤسســي
محــد الطبيــة والرعايــة الصحيــة األوليــة وامجلعية
القطريــة للســكري.

مســرة ،الرئيــس املشــارك يف اللجنــة الوطنيــة
للســكري ومديــر املعهــد الوطــي للســكري
والمسنــة وأمــراض األيــض مبؤسســة محــد
الطبيــة" ،إن مســؤولية عــاج مــرض الســكري
تقــع عــى عاتــق مؤسســات الرعايــة الصحيــة
أمــا الوقايــة مــن مــرض الســكري فإهنــا تتطلــب
جهــو ًدا تعاونيــة لــل القطاعــات احلكوميــة مبــا
فهيــا التعلــم والبيئــة واملواصــات والتخطيــط
واالقتصــاد وغريهــا .وتعــد املشــاركة الواســعة
النطــاق لفــات املجمتــع املختلفــة جحــرًا أساســيًا
لنجــاح برنــاجم الوقايــة .ومثــل هــذا املنتــدى
دعــوة إىل مجيــع القطاعــات لملشــاركة ودمع
هنجنــا املســتدام طويــل األجــل يف التصــدي
ملــرض الســكري يف قطــر".

وقــد مض منتــدى قــادة الســكري عــددًا مــن
املتحدثــن الرئيســيني مــن عــدد مــن دول العــامل
كأســراليا واململكــة املتحــدة وســلطنة معــان
ودولــة الكويــت ،والذيــن شــاركوا خبرباهتــم فميــا
يتعلــق باســراتيجية مــرض الســكري ،إضافــة
إىل جلســات النقــاش الــي أبــرزت دور اجلهــود وأشــادت الدكتــورة خلــود املطاوعــة ،رئيــس قســم
التعاونيــة للقطاعــات املختلفــة وقــادة املجمتــع يف تعزيــز الصحــة واألمــراض غــر االنتقاليــة بوزارة
الوقايــة مــن مــرض الســكري.
الصحــة العامــة وعضــو اللجنــة الوطنية للســكري،
"مبــا مت إحــرازه مــن تقــدم ملحــوظ فميــا يتعلــق
وقــال الشــيخ الدكتــور دمحم بــن محــد آل ثــاين ،بتحقيــق أهــداف االســراتيجية الوطنيــة ملــرض
مديــر إدارة الصحــة العامــة بــوزارة الصحــة ،يف الســكري مبــا يف ذلــك حتقيــق أهــداف محــات
لكمتــه الرتحيبيــة" :حنــن خفــورون ج ـ ًدا بالتقــدم التوعيــة والوقايــة ،ومبــادرات التثقيــف وتجشيــع
احملــرز يف تنفيــذ االســراتيجية الوطنيــة ملــرض العامــة عــى إجــراء الفحوصــات ،وغريهــا.
الســكري حــى اآلن ،ونتطلــع إىل املــي قدمــا واليــوم ،أصبحــت األرس القطريــة أكــر درايــة
حنــو التصــدي لتلــك املشــلة ومضاعفاهتــا مبــرض الســكري وعالماتــه التحذيريــة وأصبحــوا
اخلطــرة ".
أكــر قــدرة عــى محايــة أنفهســم بشــل أفضــل،
وتلــك يه جمــرد خطــوة البدايــة يف رحلــة طويلــة
وبــدوره ،ذكــر الربوفيســور عبــد البديــع أبــو األمد".
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«مؤسسة الرعاية األولية»
تعلن عن تخصيص عيادات ومواعيد
خاصة للمواطنين في المراكز
الصحية

أعلنــت مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة عــن ختصيــص عيــادات وكذلــك مواعيــد خاصــة لملواطنــن
القطريــن يف  20مركــزا حصيــا ،وذلــك لتلبيــة احتياجاهتــم يف معظــم املراكــز الصحيــة التابعــة
لملؤسســة.
وذكــرت مؤسســة الرعايــة أن هــذه اخلطــوة تــأيت يف إطــار تطويــر اخلدمــات واســتجابة حلاجــة
املواطنــن ونتيجــة لزتايــد االقبــال عــى اخلدمــات الصحيــة املقدمــة باملراكــز الصحيــة ،حيــث ســيمت
ختصيــص العيــادات واملواعيــد اخلاصــة باملواطنــن القطريــن يف مراكــز :روضــة اخليــل ،والمثامــة،
واخلليــج الغــريب ،ومعــر بــن اخلطــاب ،والوكــرة ،واملطــار ،والغرافــة ،وأم صــال ،واخلــور ،ومدينــة
خليفــة ،ولعبيــب ،وجامعــة قطــر ،ومعيــذر ،والوجبــة ،والوعــب ،وأبــو خنلــة ،وأبو بكر الصديق ،ومســمري،
والريــان ،والشــيحانية.
وأوحضــت مؤسســة الرعايــة األوليــة أنــه مت ختصيــص مواعيــد حمــددة لملواطنــن القطريــن يف
املراكــز الصحيــة األخــرى ،ويه :مراكــز امجليليــة ،والكرعانــة ،وأم غويلينــة ،والظعايــن ،والغويريــة،
والمشــال ،والكعبــان إىل جانــب ختصيــص عيــادات ومواعيــد خاصــة لملواطنــن يف اخلدمــات
التخصصيــة املختلفــة باملراكــز الصحيــة املتخصصــة والــي تتيــح هلــم احلصــول عــى اخلدمــات
املختلفــة مثــل ختصصــات العيــون واالنــف واألذن واحلنجــرة واألمــراض اجللديــة ،حبيــث تقــدم هلــم
اخلدمــات بطريقــة رسيعــة وتســامه يف تقليــل فــرات االنتظــار ،وذلــك إضافــة اىل العيــادات األخــرى
املتاحــة مجليــع املقميــن.
وأكــدت املؤسســة أنــه ســيمت متابعــة ســر العمــل بتلــك العيــادات للتأكــد مــن تلبيهتــا حلاجــات املواطنــن
ومــن توفرهــا باألعــداد الاكفيــة يف مجيــع املراكــز الصحية.
وشــددت مؤسســة الرعايــة عــى الزتامهــا باســمرارية اخلدمــات الصحيــة وتعزيزهــا وذلــك مــن خــال
تنوعهــا وتهسيــل وتيســر الوصــول واحلصــول عــى تلــك اخلدمــات ،حيــث تركــز اخلدمــات املقدمــة
عــى عــاج األمــراض وتعزيــز الصحــة العامــة والوقايــة مــن األمــراض باإلضافــة إىل توفــر الرعايــة
املســمرة والــدمع طويــل األمــد لملــرىض وأرسمه والــذي يمشــل مجيــع االفــراد وأرسمه مــن مواطنــن
ومقميــن يف دولــة قطــر.
وتتوفــر اخلدمــات الصحيــة للجميــع مــن خــال  27مركــزا حصيــا موزعــة توزيعــا جغرافيــا لتمشــل
مجيــع مناطــق الدولــة ممــا يســامه يف تعزيــز الصحــة العامــة للجميــع.
ولفتــت املؤسســة إىل أنــه يــم اســتيعاب مجيــع املراجعــن ســواء حــروا إىل املراكــز الصحيــة
مبواعيــد مســبقة أو بــدون موعــد وذلــك يف إطــار حرصهــا عــى تقــدمي اخلدمــات الصحيــة املمتــزة
باجلــودة والكفــاءة املعتــادة يف مجيــع املراكــز الصحيــة التابعــة هلــا ،مــن منطلــق احلــرص واإلميــان
حبــق امجليــع يف تلــي الرعايــة الصحيــة األساســية وفقــا ألعــى املعايــر العامليــة.
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وزارة الصحة العامة:

إنجازات هامة

لضمان كفاءة الممارسين الصحيين وتطوير
سياسات الترخيص والتعليم الطبي المستمر
حتــرص وزارة الصحــة العامــة عــى مضــان
أعــى معايــر جــودة ومأمونيــة اخلدمــات
الصحيــة املقدمــة لملجمتــع القطــري ،وتزويــد
القطــاع الصحي مبامرســن حصيــن أك َفــاء،
وأصــدرت الــوزارة خــال العــام املــايض
تراخيــص لــــ" "5724ممارســا حصيــا ،مهنــم
" "968طبيبــا برشيــا ،و" "197طبيــب أســنان،
و" "3123ممرضــا ،و" "361صيدليــا ،و ""1075
ممارســا حصيــا مــن فئة املهــن الطبية املســاعدة.
وأوحض الدكتــور ســعد راشــد الكعــي ،مديــر
إدارة التخصصــات الصحيــة يف وزارة الصحــة
العامــة أن الــوزارة تعمــل عــى مضــان كفــاءة
ومأمونيــة املامرســن الصحيــن العاملــن يف
دولــة قطــر ،وتعمتــد الــوزارة سياســات موحــدة
لتجسيــل وترخيــص املامرســن الصحيــن
الراغبــن بالعمــل يف القطــاع الصحي بالدولــة،
بغــض النظــر عــن منشــأ الهشــادة أو بلــد األصل
لطالــب الرتخيــص وذلــك مع ـ ً
ا مببــدأ الشــفافية
واملوضوعيــة .باإلضافــة إىل النجــاح املســمر
للربنــاجم الوطــي للتعلــم الطــي والتطويــر
املهــي املســمر ،واملُعــرف بــه دوليــا ،لرفــع
كفــاءة املامرســن الصحيــن لتقــدمي خدمــات
حصيــة ممــزة ،وعاليــة اجلــودة لملــرىض.
إضافــة إىل الرقابــة عــى أداء املامرســن
الصحيــن لضــان االلــزام بالقواعــد واألنمظــة
املعمــول هبــا يف القطــاع الصحي داخــل الدولة،
ومحايــة امجلهــور مــن أي ممارســات غــر آمنــة.

مبــادرات هامــة تمتــاىش مــع أفضــل املامرســات
العامليــة وتتــاءم مــع البيئــة القطريــة ومــع رؤيــة
قطــر الوطنيــة  2030ومبــا يضمــن رفــع مســتوى
اخلدمــات الصحيــة بدولــة قطــر".
ومعلــت الــوزارة كذلــك عــى تيســر إجــراءات
التجسيــل والرتخيــص لملامرســن الصحيــن
مبــا ال ميــس ســامة املــرىض مــع مضــان أعــى
معايــر اجلــودة والكفــاءة ومأمونيــة اخلدمــات
الصحيــة ،ويمشــل ذلــك حتديــث اإلجــراءات
اخلاصــة باألطبــاء الزائريــن (طــامق طــي زائــر
لفــرة قصــرة)  ،و"اللــومك" (الذي ميــارس املهنة
بشــل مؤقــت وغــر مقــم يف الدولــة) ،إضافــة
إىل حتديــث سياســة دورات اإلنعــاش القلــي
الــروئي عنــد جتديــد الرتخيــص حيــث مت اعفــاء
املامرســن الصحيــن املُنتســبني لملؤسســات
الصحيــة املتوفــر فهيــا فريــق فاعــل لالســتجابة
الرسيعــة ( )Code Blueمــن دورات اإلنعــاش
القلــي الــروئي وذلــك لتبســيط إجــراءات جتديــد
الرتخيــص مبــا يمتــاىش مــع أفضــل املامرســات
التنظمييــة ،مكــا مت تبــي سياســة جديــدة بشــأن
"الفحوصــات الطبيــة" املطلوبــة للحصــول عــى
الرتخيــص وجتديــد الرتخيــص.

مكــا مت اعمتــاد وتنظــم مثانيــة جمــاالت معــل
جديــدة مضــن قامئــة املهــن الطبيــة املُســاعدة
وتمشــل :املرشــد النفــي ومعــاجل االورام
باإلشــعاع ومرشــد التعــايف ومرشــد التعــايف
املشــارك ومســؤول احلــاالت الطبيــة الطارئــة
وأضــاف" :لذلــك ويف ســبيل حتقيــق أهدافنــا وقابلــة /ممــرض مســاعد وممــارس عظــام ،وفــي
معلنــا عــى تطويــر عــدد مــن السياســات وإطالق جتبــر .مكــا مت إضافــة ممســى طبيــب مســاعد
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إىل قامئــة املمسيــات يف مهنــة الطــب البــري ،يعــادل حــوايل  %245مــن متوســط عــدد النقــاط
وذلــك لــدمع وتأهيــل الكــوادر القطريــة ،وإتاحــة املطلــوب توافــره هلــذا العــام لتغطيــة احتياجــات
الفرصــة لألطبــاء حديــي التخــرج للحصــول عــى اكفــة املامرســن الصحيــن بالدولــة.
التدريــب املطلــوب لبــدء مســرهتم املهنيــة .وذلــك
متاشــيًا مــع املعايــر الدوليــة وفــق آخــر التطورات
يف املجــال الصحي واســتجابة الحتيــاج القطــاع
الصحي.
ومت كذلــك اعمتــاد سياســة جديــدة للتعامــل
مــع طلبــات التقيــم لملامرســن والــي تقــي
بإلزاميــة التأكــد مــن حصــة الهشــادات والوثائــق
املقدمــة مــن قبــل املــارس قبــل منحــه هشــادة
تقيــم أو ترخيــص مؤقــت  ،مكــا مت اســتحداث
سياســة جديــدة ملنــح الرتاخيــص لألطبــاء
البرشيــن و أطبــاء األســنان حبيــث ال يــم ربــط
الرتخيــص باملمسيــات املهنيــة (أخصــايئ /
د سعد راشد الكعبي
استشــاري) وغريهــا مــن التصنيفــات الوظيفيــة،
وتــرك قــرار املمســى لملنشــآت وفــق ضوابــط
ورشوط موحضــة بالسياســة ،مــع حتديــث قامئــة مكــا وصــل عــدد مــزودي التطويــر املهــي
هشــادات االختصــاص املعمتــدة يف جمــال الطــب املســمر إىل  13مــزودًا معمتــدًا ،ومت إطــاق
البــري.
مبــادرة لتوفــر فــرص تطــور مهــي مســمر
جمانيــة ذات جــودة عاليــة لملامرســن الصحيــن
وفميــا خيــص النظــام الوطــي العمتــاد التعلــم بدولــة قطــر ،وخاصــة العاملــن مبنشــآت القطــاع
الطــي والتطويــر املهــي املســمر يف دولــة قطــر اخلــاص غــر املعمتــدة مكــزود للتطويــر املهــي
فقــد مت اعمتــاد  1219نشــاط تطويــر مهــي املســمر ،وأمثــرت هــذه املبــادرة عــن تقــدمي ســبع
مســمر وهــو مــا يوفــر لملامرســن الصحيــن أنشــطة تطويــر مهــي مســمر وفــرت ""889
حبــد أقــى  2.312.653.5ســاعة معمتــدة فرصــة تعــم ومنحــت " "1778ســاعة معمتــدة
مــن الفئــة األوىل مــن فــات اإلطــار الوطــي مــن الفئــة األوىل.
للتعلــم الطــي والتطويــر املهــي املســمر.
وبلغــت نســبة الــزام املامرســن الصحيــن ولضــان االلــزام باللــواحئ والقوانــن املنمظــة
مبتطلبــات الربنــاجم الوطــي للتطويــر املهــي للقطــاع الصحي يف الدولــة ،مت التحقيــق يف
املســمر ( %87.8كنســبة الــزام عــام) و %99الشــاوى املقدمــة ضــد عــدد مــن املامرســن
(كنســبة الــزام مصحح).
الصحيــن ،إضافــة إىل إجــراء تقيــم أداء عــدد
مــن املامرســن الصحيــن للتأكــد مــن كفاءهتــم
ومت خــال عــام  2019عقــد  14.787جلســة املهنيــة واملعرفيــة إضافــة اىل االنهتــاء مــن تقيــم
( )offeringمــن أنشــطة التطويــر املهــي اللياقــة الصحيــة لعــدد مــن املامرســن ذلــك
املســمر املعمتــدة قدمــت  579.325فرصــة للتأكــد مــن لياقهتــم حصيــا .مكــا يــم العمــل
تطويــر مهــي و 2.131.594نقطــة معمتــدة مــن عــى عــدد مــن املرشوعــات اهلامــة الــي مــن
الفئــة األوىل مــن فــات اإلطــار الوطــي للتعلــم شــأهنا املســامهة يف تعزيــز جــودة اخلدمــات
الطــي والتطويــر املهــي املســمر ،وهــو مــا الصحيــة املقدمــة للســان.
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قطر

وزارة الصحة العامة تُ طلق
استراتيجية التحول إلدارة الموارد
البشرية 2022 -2020
أطلقــت وزارة الصحــة العامــة اســراتيجية
التحــول إلدارة املــوارد البرشيــة ،2022 -2020
وذلــك يف حفــل أقامتــه الــوزارة يــوم امخليــس
 20فربايــر املــايض للتعريــف باالســراتيجية
وأهدافهــا.
ومتثــل اســراتيجية التحــول إلدارة املــوارد
البرشيــة  ،2022 -2020مبــادرة هامــة لــوزارة
الصحــة العامــة تســهدف إحــداث نقلــة نوعية يف
جمــال تمنيــة املــوارد البرشيــة بالقطــاع الصحي
يف دولــة قطــر ،ومبــا يواكــب أفضــل املســتجدات
واملامرســات العامليــة يف هــذا املجــال.
وقــال الســيد عبــداهلل إبراهــم العــادي ،وكيــل
الــوزارة املســاعد لشــؤون اخلدمــات املشــركة
يف وزارة الصحــة العامــة ،يف لكمتــه الــي
ألقاهــا بالنيابــة عنــه الســيد غــامن إبراهــم
املهنــدي ،مديــر إدارة املــوارد البرشيــة يف وزارة
الصحــة العامــة :إن اســراتيجية التحــول إلدارة
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املــوارد البرشيــة  2022 -2020تــأيت امتــدادًا
لتوجهيــات الــوزارة ومتاشــيًا مــع االســراتيجية
الوطنيــة للصحــة  ،2022 -2018ورؤيــة قطــر
 ،2030والــي هتــدف إىل حتويــل دولــة قطــر
إىل دولــة متقدمــة قــادرة عــى حتقيــق التمنيــة
املســتدامة ،وتوفــر العيــش الكــرمي لشــعهبا
جيــ ً
ا بعــد جيــل.
مــن جهتــه قــال الســيد غــامن إبراهــم املهنــدي،
مديــر إدارة املــوارد البرشيــة يف وزارة الصحــة
العامــة :إن اســراتيجية التحــول إلدارة املــوارد
البرشيــة  2022 - 2020تســى لوضــع
خارطــة طريــق حنــو تقــدمي خدمــات متطــورة
وممتــزة يف إدارة املــوارد البرشيــة ،تقــوم عــى
مضــان جــودة اخلدمــات املقدمــة ،مشــرًا إىل
أن االســراتيجية تـــتضمن كـــل مـــا مـــن شـأنـــه
تـــحقيق رؤيـــة مســـتقبلية تـمتاشـــى مـــع مـــا
يهشـــده قـــطاع الصحة فـــي الـعالـــم مـن تـطور،
مكا تمتاشـــى مـــع األدوار الـيت تـقوم بـها وزارة

السيد غانم المهندي

الصحــة العامــة يف قيــادة منظومــة الصحــة يف
دولــة قطــر باعتبارهــا الـــجهة األوىل الـمسؤولـــة
عـــن وضــع الــراجم واخلطــط الوطنيــة املعــززة
للصحــة واملســؤولة عــن الـرقـابـــة واإلرشاف عــى
مرافــق القطــاع الصحي.

السيد عبدالله العمادي

عــدد مــن رؤســاء األقســام بــإدارة املــوارد
البرشيــة يف وزارة الصحــة العامــة عروضــا حــول
الــراجم واملبــادرات واملشــاريع الــي تتضمهنــا
االســراتيجية وتعــزز مــن فــرص حتقيــق التطبيــق
العمــي الســلمي لرؤيهتــا وأهدافهــا.

وأضــاف مديــر إدارة املــوارد البرشيــة يف وزارة
الصحــة العامــة أن إطــاق اســراتيجية التحــول
إلدارة املــوارد البرشيــة يــأيت يف ظــل احلاجــة
إىل توحيــد إجــراءات إدارة املــوارد البرشيــة يف
اكفــة مؤسســات القطــاع الصحي ومــا يضعــه
ذلــك مــن حتديــات إضافيــة مــن أجــل احلفــاظ
عــى كفــاءة وفعاليــة اخلدمــات الــي تقدمهــا
إدارات املــوارد البرشيــة يف هــذه املؤسســات،
واإلهســام يف معليــة التخطيــط اإلســراتيجي
لــوزارة الصحــة العامــة وتوفــر الــدمع لتحقيــق
النتــاجئ املنشــودة ،والعمــل عــى التحــول الرمقــي
الشــامل لعمليــات وإجــراءات إدارة املــوارد مكــا ميثــل التعــاون املشــرك وبنــاء الــرااكت
البرشيــة.
بــن وزارة الصحــة العامــة ومؤسســات القطــاع
الصحي املمتثلــة يف مؤسســي محــد الطبيــة
ومت خــال حفــل إطــاق اســراتيجية التحــول والرعايــة الصحيــة األوليــة ومركــز نوفــر عنــرًا
إلدارة املــوارد البرشيــة  2022 -2020تقــدمي أساســيًا لتحقيــق النجــاح يف االســراتيجية.
عــرض شــامل حــول االســراتيجية ،مكــا قــدم
يذكــر أن اســراتيجية التحــول إلدارة املــوارد
البرشيــة  2022 -2020تســى إىل حتويــل
إدارة املــوارد البرشيــة إىل رشيــك أمعــال فعــال
وقــادر عــى اإلهســام يف تطويــر األداء واالبتاكر،
وحتقيــق اندمــاج املوظفــن يف وزارة الصحــة
العامــة باختــاف مســتوياهتم الوظيفيــة ،وذلــك
مــن خــال تطويــر وتاكمــل معليــات إدارة املــوارد
البرشيــة وبنــاء املهــارات والقــدرات وحتســن
جتربــة العمــاء وأحصــاب املصلحــة وخلــق ثقافــة
معــززة لــأداء.
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الكويت

معالي وزير الصحة الكويتى
يستقبل المدير العام
لمجلس الصحة لدول مجلس
التعاون.
اســتقبل معــايل وزيــر الصحــة الكويــى الشــيخ الدكتــور باســل الصبــاح الســيد املديــر العــام
ملجلــس الصحــة لــدول جملــس التعــاون األســتاذ ســلميان بــن صــاحل الدخيــل والوفــد املرافــق لــه
و ذلــك يــوم األربعــاء املوافــق  12فربايــر  ، 2020وذلــك لعــرض ومناقشــه خطــة العمــل ملجلــس
الصحــة  ،2022-2020وحبــث ســبل التعــاون بــن وزارة الصحــة وجملــس الصحــة لــدول جملــس
التعــاون ،لإلرتقــاء يف اجلانــب الصحي اخلليجي املشــرك.
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اجلديــر بالذكــر أن خطــة العمــل ملجلــس الصحــة لــدول جملــس التعــاون ترتكــز عــى توعيــة املجمتــع
اخلليجي عــى أمنــاط احليــاة الصحيــة ،وتطويــر الكــوادر الصحيــة اخلليجيــة ،هــذا باإلضافــة إىل
دمع البحــوث اخلليجيــة املشــركة.
و تضمــن اللقــاء مناقشــه آليــه معــل وأهــداف املركــز اخلليجي للوقايــه مــن األمــراض ،وعــرض آليــة
برنــاجم حفــص العاملــة املســتخدم يف جملــس الصحــة ،وحبــث إماكنيــة إضافــة مراكــز جديــدة،
مكــا جــرى الرتكــز عــى تبــادل املعلومــات واإلجنــازات الصحيــة يف دول املجلــس ،وتجشيــع معــل
املؤمتــرات العمليــة وورش العمــل لــدمع الكــوادر الصحيــة ،وتطويــر بــراجم الرتمــز الطــي لتدويــن
معلومــات املــرىض ،هــذا وختلــل اللقــاء مناقشــة التصنيــف الــدوايئ والــراء املوحــد ،إضافــة إىل
آليــة تجسيــل األدويــه و األجهــزة واملعــدات الطبيــة.
مكــا جــرى عــرض آلخــر تطــورات إنتشــار فــروس كورونــا املســتجد عامليــا وإقلمييــا ،وحبــث ســبل
التنســيق اخلليجي املشــرك للتصــدي لــه باخلطــوات اإلحرتازيــة ،بنــاء عــى توصيات منمظــة الصحة
العامليــة ،ومبــا يتفــق مــع اللــواحئ الصحيــة الدوليــة.
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بنك الدم الكويتي أول بنك عربي
يحصل على االعتراف الدولي
ً
مركزا
وزير الصحة الكويتى يفتتح
ً
جديدا لنقل الدم
افتتــح معــايل وزيــر الصحــة الكويــى الشــيخ
الدكتــور /باســل الصبــاح مركــز التعاونيــات
لنقــل الــدم يف منطقــة األمحــدي الصحيــة
جبانــب مستشــى العــدان و الذى يعــد املرشوع
األخضــم لبنــوك الــدم يف الكويــت و ذلــك يــوم
األحــد املوافــق  16فربايــر .2020
و أعلــن د .باســل الصبــاح عــى هامــش
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االفتتــاح حصــول بنــك الــدم املركــزي الكويــي
عــى االعــراف الــدويل مــن منمظــة بنــوك الــدم
األمريكيــة اىل جانــب االعــراف بــاألداء املمتــز
لقســم االنجســة يف البنــك مبينــا انــه أول بنــك
دم عــريب حيصــل عــى هــذا االعــراف فضـ ً
ا
عــى أن بنــك الــدم املركــزي الكويــي حيتــل
املركــز الثالــث يف بنــوك العــامل املعمتــدة يف
			
الفحص الورايث خلاليا الدم.

		
لتخفيــف الضغــط واالزدحــام عــن بنــك الــدم
و يتكــون مركــز التعاونيــات لنقــل الــدم مــن املركــزي مبنطقــة اجلابريــة.
مبــى عــى مســاحة أكــر مــن  14الــف مــر
مربــع موزعــة عــى مخســة طوابــق حتتــوي عــى و يتوافــر حاليــ َا بدولــة الكويــت  8مراكــز للــدم
صــاالت للتــرع بالــدم واســتقبال وخمتــرات باإلضافــة إىل ســيارة التــرع املتنقلــة و يبلــغ
لفحــص الــدم وعــزل مشــتقاته وماكتــب إداريــة عــدد األرسة جبميــع املراكــز لســنة 81 2019
ومكتبــة طبيــة وخمــازن اضافــة اىل صالــة رسيــرا بزيــادة  61باملئــة عــن عــام 50( 2018
متعــددة األغــراض وقاعــة اجمتاعــات .و يتضمــن رسيــرا) وبلــغ امجــايل عــدد أكيــاس الــدم الــي
املركــز  18رسيــرا للتــرع موزعــة بــن التــرع مت مجتيعهــا مــن مجيــع املراكــز يف 2019
بالــدم والصفــاحئ بزيــادة  22باملئــة مــن امجــايل ( 91000كيــس دم وبالزمــا) بزيــادة  3باملئــة عــن
الطاقــة االســتيعابية لملتربعــن ويعتــر بديــا عــن عــام .2018
فــرع التــرع يف مستشــى العــدان والــذي اكن
حيتــوي عــى  4أرسة للتــرع باإلضافــة إىل وتزامنــا مــع افتتــاح املركــز ،أطلقــت وزارة
خدمــات التــرع العــايج .و تلكــف املــروع الصحــة الكويتيــة محلــة "الكويــت بــديم" للتــرع
 7ماليــن دينــار كويــي و يــأيت هــذا املركــز بالــدم للســنة الرابعــة عــى التــوايل خــال الفــرة
مضــن اخلطــة التوســعية لــإدارة الراميــة إىل مــن تــارخي  16فربايــر حــى  29يف مركــز
زيــادة افــرع التــرع بالــدم لتغــي أكــر مســاحة التعاونيــات لنقــل الــدم باإلضافــة إىل مجيــع
جغرافيــة ولتهسيــل معليــة التــرع عــى املواطنــن أفــرع بنــك الــدم لتغــي أكــر مســاحة جغرافيــة
واملقميــن واســتقطاب أكــر عــدد مهنــم وأيضــا يف الكويــت.
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الكويت تنظم مؤتمر «االبتكار
والتطوير في مجال التمريض»
تحت رعاية معالى وزير الصحة الشيخ د .باسل الصباح
انطلــق صبــاح االربعــاء  29ينايــر  2020فعاليات املجمتــع ،ومضــن االلــزام بالعمــل عــى بلــوغ
مؤمتــر المتريــض العاملــي  2020بعنــوان اهلــدف الثالــث املتعلــق بالصحــة مــن األهــداف
"االبتــار والتطويــر يف المتريــض" حتــت رعايــة والغايــات العامليــة للتمنيــة املســتدامة.
وزيــر الصحــة الشــيخ د .باســل الصبــاح يف
فنــدق امجلــرا و قــام بافتتــاح املؤمتــر نيابــة واكن هــدف املؤمتــر هــو تطويــر األداء واخلدمــة
عــن ســيادته الوكيــل املســاعد لشــؤون اخلدمــات المتريضيــة بدولــة الكويــت وذلــك مــن خــال
الطبيــة املســاندة بــوزارة الصحة د.فــواز الرفايع مــا مت طرحــه مــن أوراق وأفــار ورؤى عمليــة
و اســمر املؤمتــر ملــدة يومــن.
وحبثيــة تعمــل عــى تقــدمي اجلديــد يف هــذا
امليــدان باعتبــار أن اخلدمــة المتريضيــة أســاس
و يزتامــن انطــاق املؤمتــر مــع بدايــة االحتفــاالت يف إجنــاح العمليــة الطبيــة .مكــا اكن مــن أهدفــه
عــى مــدار عــام  2020بالعــام الــدويل لملمرضــة نــر التطــور العلمي املبتكــر يف المتريــض،
وفقــا لقــرار مجعية الصحة العاملية رمق  72املتخذ والــذي يزيــد مــن القــم املهنيــة الــي تؤثــر بشــل
يف هشــر مايــو  2019اعرتافــا وامتنانــا وتقديــرا كبــر عــى جــودة الرعايــة المتريضيــة وســامة
ً
فضــا عــن االطــاع عــى أحــدث
بعطــاء الــرواد األوائــل هلــذه املهنــة الســامية ،وملــا املــرىض،
يقــوم بــه املنتســبون ملهنــة المتريــض مــن عطــاء املســتجدات يف التكنولوجيــا ،وتأثريهــا عــى
إنســاين ومهــي لتقــدمي الرعايــة الصحيــة وإنقــاذ تطويــر األداء المتريــي.
أرواح املاليــن مــن البــر.
هــذا وشــارك يف املؤمتــر خنبــة مــن املتخصصــن
ويــأيت اختيــار عنــوان االبتــار والتطويــر يف يف جمــال المتريــض مــن خــارج وداخــل الكويــت
المتريــض عنوانــا رئيســيا ألمعــال مؤمتــر سيشــاركون يف املؤمتــر عــر حمــارضات وورش
المتريــض العاملــي  2020ليعــر عــن االدراك معــل عمليــة حــول أخــر املســتجدات مبهنــة
بأمهيــة إلقــاء املزيــد مــن األضــواء عــى المتريــض ،وإبــراز قــدرة أفــراد المتريــض
أحــدث املســتجدات العامليــة ،ودور املنمتــن اىل عــى االندمــاج والتكيــف مــع التطــور يف عــامل
هــذه املهنــة اإلنســانية يف التخطيــط العلمي التكنولوجيــا واألجهــزة احلديثــة لتوفــر رعايــة
واســترشاف املســتقبل لالســتفادة مــن الفــرص جيــدة واحلفــاظ عــى ســامة املــرىض ،داعيــه
املتاحــة لالبتــار والتطويــر بالرعايــة الصحيــة مجيــع العاملــن يف ســلك المتريض املشــاركة يف
يف مجيــع جماالهتــا الوقائيــة والتخشيصيــة هــذا املؤمتــر لالســتفادة منــه .واشــمل احملتــوى
والعالجيــة والتأهيليــة والتلطيفيــة ومواقــع العلمي لملؤمتــر عــى العديــد مــن املواضيــع
تقدميهــا ،وحتــت مظلــة التغطيــة الصحيــة املهمــة حيــث مت إقامــة أربــع ورش عمليــة وتقــدمي
الشــاملة ،وباالســتفادة مــن التقنيــات احلديثــة ،حــوايل  15ورقــة عمليــة .وقــد هشــد املؤمتــر
والصحــة اإللكرتونيــة ودجمهــا مضــن نظــم حضــورًا كثيفــا حيــث حــره أكــر مــن 1000
وسياســات الرعايــة الصحيــة املراعيــة لتطلعــات ممــرض وممــرض مــن الكويــت.
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الكويت تتوجه إلى إقرار كادر خاص
بالهيئة التمريضية
أعلــن الوكيــل املســاعد لشــؤون اخلدمــات الطبيــة املســاندة بــوزارة الصحــة الكويتيــة د.فــواز
الرفــايع عــن وجــود توجــه إلقــرار اكدر المتريــض اجلديــد بزيــادة تصــل إىل  500دينــار حســب
املمســى الوظيــي لملمــرض ،وذلــك بــدمع مــن وزيــر الصحــة الشــيخ د .باســل الصبــاح و ذلــك
حرصــا مــن الــوزارة عــى املمــرض الكويــي و اعرتافــا مهنــا بــدوره ىف حتقيــق مصلحــة املريــض
و ىه اهلــدف الســايم والرســالة النبيلــة لملنتســبني اىل مهنــة المتريــض .و أكــد د .فــواز الرفــاىع
أن الــادر اجلديــد يقــر زيــادة تصــل إىل  500دينــار تبعــا لملســتوى الوظيــى لملمــرض.
و ذكــر الوكيــل املســاعد لشــؤون اخلدمــات الطبيــة املســاندة أنــه حرصــا مــن الــوزارة عــى صقــل
املســتوى العملــى و العمــى للهيئــة المتريضيــة فســوف يــم فتــح املجــال امــام املمرضــن لملشــاركة
يف الــدورات التدريبيــة والبعثــات الدراســية لالرتقــاء مبســتوامه الوظيــي و ذلــك لتحفــز الشــباب
الكويــي عــى االلتحــاق هبــذا التخصــص ،الــذي يعتــر ختصصــا نــادرا.
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