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تنمية الخدمات الصحية 
وتطوير أعلى معايير الصحة

إن مســرة برنــاجم الــراء املوحــد خــالل أربعــة 
ــات  ــن اإلجيابي ــر م ــر بالكث ــة تزخ ــود املاضي عق
والتطــورات املتالحقة، والســمرار هــذه النجاحات 
ــر  ــر وتطوي ــس الصحــة عــى تغي ــا مبجل حرصن
هــذا الربنــاجم مبــا خيــدم مجيــع املســتفيدين مــن 
ــول يف معــل  ــراكت والدخ ــة وال وزارات الصح
ــق أفضــل  ــة لــي حنق مشــرك ورشااكت متاكمل

ــاجم. ــاجئ لضــان اســمرارية هــذا الربن النت
ويف ظــل مــا يوليــه جملــس الصحــة لــدول جملــس 
ــن اهمــام بتحســن ســبل التواصــل  ــاون م التع
ــة، وتســليط  ــاء مبســتوى اخلدمــات املقدم واالرتق
الــي  والصعوبــات  التحديــات  عــى  الضــوء 
يواجههــا رشاكء املجلــس للتعامــل مــع اخلدمــات 
ــي.  ــد اخلل ــراء املوح ــا ادارة ال ــي تقدمه ال
ومــن أجــل التعــّرف وحــر تلــك الصعوبــات 

ــا. ــة هل ــول املمكن ووضــع احلل
ــع القطــاع  ــس الصحــة ورشــة معــل م ــد جمل عق
املقرحــة  واحللــول  التحديــات  حــول  اخلــاص 
اخللــي  املُوّحــد  الــراء  برنــاجم  إلجــراءات 
حبضــور أكــر مــن 120 رشكــة خليجيــة وعامليــة.

حيــث قامت الورشــة بتحليل املخرجات لالســتفادة 
مهنــا يف وضــع خطــة العمل لألعــوام القادمة. 

التغيــر  إىل  هتــدف  اللقــاءات  هــذه  مثــل  إن 
مبــا  جديــدة  تقنيــة  آليــات  واتبــاع  والتطويــر 
خيــدم وزارات الصحــة بــدول املجلــس واجلهــات 
املشــاركة والدخــول يف رشااكت متاكملــة مــع 
املرحلــة  وســتهشد  هــذا  املــوردة.  الــراكت 
القادمــة - مبشــيئة اهلل -  تفعيــال متســارعا لــل 
هــذه املتطلبــات وتطويــر الــرباجم واألنمظــة الــي 
تــؤدي إىل حتقيــق التنســيق والتاكمــل يف جمــال 
الــراء املوحــد اخللــي والعمــل حســب املعايــر 

العامليــة. 

بقلم: أ. سليمان الدخيل افتتاحية العدد

إن جملــس الصحــة يســى يف توحيــد جهــود 
دول جملــس التعــاون مــن اجــل تمنيــة اخلدمــات 
الصحيــة وتوفــر أعــى مســتوى مــن الصحــة 
ملواطــي دول املجلــس ويــم حتقيــق هــذه الرســالة 
يف تمنيــة التعــاون والتنســيق بــن الــدول األعضاء 
والعالجيــة  الوقائيــة  الصحيــة  املجــاالت  يف 
والتأهيليــة، ونــر الــويع الــي بــن مواطــي 
املجلــس  وحتديــد مفاهــم القضايــا الصحيــة 
والعمليــة املختلفــة والعمــل عــى توحيدهــا وترتيــب 
أولوياهتــا وتبــى تنفيــذ الــرباجم املشــركة بــدول 
ــس، عــالوة عــى تقيــم مــا هــو ســائد مــن  املجل
نظــم واســراتيجيات يف جمــال الرعايــة الصحيــة 
مــع تدعــم التجــارب الناحجــة بــدول املجلــس 
واالســتفادة مهنــا يف بــايق الــدول األعضــاء، مكا 
ــع  ــاء م ــوات االلتق ــد قن ــس هيــم يف عق أن املجل
التجــارب العامليــة والتنســيق وتعزيــز التعــاون مــع 
ــال  ــة يف املج ــة العامل ــة والدولي املنمظــات العربي
آمــن وفعــال  الــي، واحلصــول عــى دواء 
وجبــودة عاليــة وبأســعار مناســبة مــن خــالل 
الــراء املوحــد لألدويــة والتجهــزات  برنــاجم 
الــدوايئ املركــزي  الطبيــة وبرنــاجم التجسيــل 

ــا. ــة ومنتجاهت ــراكت الدوائي ــي لل اخلل

أ. سلميان الدخيل
املرف العام ورئيس التحرير



   

بحضور أكثر من 120 شركة خليجية وعالمية
مجلس الصحة يعقد ورشة عمل مع القطاع الخاص 

حول التحديات والحلول المقترحة إلجراءات برنامج 
الشراء الُموّحد الخليجي

عقــد جملــس الصحــة لــدول جملــس التعــاون ورشــة 
معــل ألكــر مــن 120 رشكــة خليجيــة وعاملية ملناقشــة 
واحللــول  والتحديــات  اخلــاص  القطــاع  مرئيــات 
املقرحــة إلجــراءات برنــاجم الــراء املُوّحــد اخللي 
يــوم اإلثنــن املوافــق 11 ســبمرب 2017م يف فنــدق 

ــاض. ــة الري الفورســزونز مبدين
حيــث قــام املجلــس بتحليــل خمرجــات هــذه الورشــة 
لالســتفادة مهنــا يف وضــع خطــة العمــل لألعــوام 
لملجلــس  املشــركة  األهــداف  لتحقيــق  القادمــة 
ولملتعاملــن واملســتفيدين مــن خدماتــه. هــذا ويســى 
جملــس الصحــة لتحســن ســبل التواصــل، واالرتقــاء 
ــراء  ــق بال ــي تتعل ــة وال ــات املقدم مبســتوى اخلدم
املوحــد، وتســليط الضوء عــى التحديــات والصعوبات 
الــي يواجههــا رشاكء املجلــس للتعامــل مــع اخلدمات 
الــي تقدمهــا ادارة الــراء املوحــد اخللــي. ومــن 

ووضــع  الصعوبــات  تلــك  وحــر  التعــّرف  أجــل 
ــة هلــا.  ــول املمكن احلل

هــذا ورصح ســعادة األســتاذ / ســلميان بــن صــاحل 
ــس  ــدول جمل ــة ل ــس الصح ــام جمل ــر ع ــل مدي الدخي
التعــاون بــأن "مثــل هــذه اللقــاءات هتــدف إىل التغير 
ــدم  ــا خي ــدة مب ــة جدي ــات تقني ــاع آلي ــر واتب والتطوي
ــس واجلهــات املشــاركة  ــدول املجل وزارات الصحــة ب
الــراكت  مــع  متاكملــة  رشااكت  يف  والدخــول 
ــة القادمــة - مبشــيئة  املــوردة. هــذا وســتهشد املرحل
اهلل - تفعيــال متســارعا لــل هــذه املتطلبــات وتطويــر 
الــرباجم واألنمظــة الــي تــؤدي إىل حتقيــق التنســيق 
اخللــي  املوحــد  الــراء  جمــال  يف  والتاكمــل 
ــان  ــدة لض ــة املعم ــر العاملي ــب املعاي ــل حس والعم

ــالمهتا".  ــا وس جودهت
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ــود دول  ــد جه ــة يســى يف توحي ــس الصح إن جمل
جملــس التعــاون مــن اجــل تمنيــة اخلدمــات الصحيــة 
ــي دول  ــة ملواط ــن الصح ــتوى م ــى مس ــر أع وتوف
تمنيــة  يف  الرســالة  هــذه  حتقيــق  ويــم  املجلــس 
التعــاون والتنســيق بــن الــدول األعضــاء يف املجاالت 
الصحيــة الوقائيــة والعالجيــة والتأهيليــة ، ونــر 
الــويع الــي بــن مواطــي املجلــس وحتديــد 
مفاهــم القضايــا الصحيــة والعمليــة املختلفــة والعمــل 
تنفيــذ  وتبــى  أولوياهتــا  وترتيــب  توحيدهــا  عــى 
الــرباجم املشــركة بــدول املجلــس ، عــالوة عــى تقيــم 
مــا هــو ســائد مــن نظــم واســراتيجيات يف جمــال 
الرعايــة الصحيــة مــع تدعــم التجــارب الناحجــة 
ــدول  ــايق ال ــا يف ب ــتفادة مهن ــس واالس ــدول املجل ب
ــوات  ــد قن ــس هيــم يف عق األعضــاء ،مكــا أن املجل
االلتقــاء مــع التجــارب العامليــة والتنســيق وتعزيــز 
التعــاون مــع املنمظــات العربيــة والدوليــة العاملــة يف 
املجــال الــي، واحلصــول عــى دواء آمــن وفعــال 
وجبــودة عاليــة وبأســعار مناســبة مــن خــالل برنــاجم 
الــراء املوحــد لألدويــة والتجهــزات الطبيــة وبرنــاجم 
التجسيــل الــدوايئ املركــزي اخللــي للــراكت 

ــا. ــة ومنتجاهت الدوائي
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اجتماع اللجنة الخليجية المركزية العشرين 
لبرنامج فحص الوافدين في مملكة البحرين

مبشــاركة األمانــة العامــة ملجلــس التعــاون لــدول 
جملــس  عــام  مديــر  وحبضــور  العربيــة  اخلليــج 
الصحــة لــدول جملــس التعــاون األســتاذ / ســلميان 

بــن صــاحل الدخيــل 
ــاجم حفــص  ــة لربن ــة املركزي ــة اخلليجي ــدت اللجن عق
الوافديــن لــدول جملــس التعــاون، اجماعهــا الــدوري 
الـ )20(، وذلك خالل الفرة 1-3 أغسطس 2017م، 
ــن  ــدٍد م ــاول االجمــاع ع ــد تن ــن, وق ــة البحري مبملك
تنفيــذ  متابعــة  مقدمهتــا  يف  يــأيت  املوضوعــات 
قــرار املجلــس األعــى املوقــر يف دورتــه الســابعة 
والثالثــن ) ديمســرب 2016 ( بشــأن حفــص العالــة 
الوافــدة لــدول املجلــس, عــالوة عــى دراســة مــروع 
القــرار )22( الصــادر مــن جملــس وزراء الصحــة 
العــرب حــول حتديــث وتوحيــد قواعــد حتليــل فــروس 
االلهتــاب الكبــدي يس ، مكــا مت خــالل االجمــاع 
مراجعــة وتعديــل الالحئــة التنظمييــة للكشــف الطــي 
عــى العالــة الوافــدة لــدول املجلــس الــي تتضمــن 
املعايــر واالشــراطات للكشــف الطي عــى العالة، 
ــز  ــدة واملراك ــز اجلدي ــار املراك ــر اختي ــك معاي وكذل
املعمدة....وبنــاء عــى طلبــات دول املجلــس ويف 

ــدول املجلــس، اوصــت  ــن ل ضــوء إحصــاءات الوافدي
اللجنــة مبــد مظلــة برنــاجم حفــص الوافديــن ليمشــل 
اعمــاد مراكــز حصيــة لفحــص الوافديــن يف دول 
ليــس هبــا مراكــز حصيــة معمــدة مــن قبــل املجلــس 
مثــل أوغنــدا، مدغشــقر، لبنــان، املغــرب، األردن، 
ــا يف  ــة حالي ــر املتبع ــة املعاي ــت اللجن ــا. وناقش غان
املراكــز املعمــدة لفحــص الوافديــن يف دول املجلــس 
وأكــدت اللجنــة بــان عــى وزارات الصحــة/ اجلهــات 
ذات العالقــة، االسرشــاد باملعايــر املنصــوص علهيا 
يف الالحئــة التنظمييــة للكشــف الطــي للوافديــن 
لــدول املجلــس للعمــل او االقامــة لملراكــز يف الــدول 
ــة يف  ــز الطبي ــص لملراك ــن للرخي املصــدرة للوافدي

ــس. داخــل دول املجل
ــارات  ــر زي ــة تقاري ــاع مراجع ــالل االجم ــا مت خ مك
اللجــان الفنيــة اخلليجيــة لفحــص وتقــومي مراكــز 
حفــص الوافديــن للعــام 2017 ، والــذي أكــد املديــر 
ــدول جملــس التعــاون عــى  العــام ملجلــس الصحــة ل
أمهيهتــا الختــاذ اإلجــراءات املناســبة للحفــاظ عــى 
االمــن الــي لشــعوب دول املجلــس مــن خــالل 

ــة. ــة غــر الالئق احلــد مــن دخــول العال
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معالي وزير الصحة في سلطنة عمان 
يستقبل سعادة مدير عام مجلس 

الصحة الخليجي
ــن دمحم  ــور أمحــد ب اســتقبل معــايل الدكت
بــن عبيــد الســعيدي وزيــر الصحــة بســلطنة 
معــان ســعادة األســتاذ ســلميان صــاحل 
ــدول  ــس الصحــة ل ــام جمل ــر ع ــل مدي الدخي

ــاون. ــس التع جمل
مــن  عــدد  مناقشــة  املقابلــة  خــالل  ومت 
املجلــس  موازنــة  بيهنــا  مــن  املواضيــع 
معــل  وتطويــر   ،2017 احلــايل  للعــام 
ــة  ــد لألدوي ــراء املوح ــاجم ال ــس وبرن املجل
برنــاجم  ومناقشــة  الطبيــة  واملســتلزمات 
مت  مكــا  للوافديــن،  الطــي  الفحــص 
اســتعراض أنشــطة اللجــان الفنيــة باملجلــس 

تطويرهــا. وآليــة 
عــى  الصحــة  وزيــر  معــايل  أثــى  وقــد 
اجلهــود املبذولــة مــن قبــل مديــر عــام جملس 
الصحــة والعاملــن باملجلــس، ودورمه يف 
التنســيق بــن دول املجلــس فميــا يتعلــق 

ــور الفنيــة. باألم
حتضريــا  اجماعــا  اللقــاء  هــذا  ويعــد 
لالجمــاع القــادم لــوزراء الصحــة بــدول 
جملــس التعــاون اخللــي الــذي ســيعقد 
يف نومفــرب القــادم، حــرض اللقــاء الدكتــور 
عــام  مديــر  الملــي  حــارب  بــن  ســعيد 
ــة  ــوزارة الصح ــة ب ــة األولي ــة الصحي الرعاي
وعضــو اهليئــة التنفيذيــة ملجلــس الصحــة 

اخللــي.
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مدير عام مجلس الصحة الخليجي يستقبل المدير 
اإلقليمي للصحة العالمية لشرق المتوسط

ناقشا إمكانية إبرام 
اتفاقية تعاون مشترك..
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اســتقبل األســتاذ ســلميان صــاحل الدخيــل املديــر 
العــام ملجلــس الصحــة لــدول جملــس التعــاون 
ــة  ــي ملنمظ ــر اإلقل ــايل املدي ــس مع ــر املجل مبق
الصحــة العامليــة لــرق املتوســط الدكتــور محمود 
الهتنئــة  الدخيــل  قــدم األســتاذ  فكــري، حيــث 
ــرًا  ــه مدي ــر اإلقلــي مبناســبة تعيين ملعــايل املدي
إقلمييــا للصحــة العامليــة لــرق املتوســط، والــذي 
جيســد ويعكــس التــارخي احلافــل واملــرق ملعاليــه 
ولدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة عــى الصعيــد 
اللقــاء حبــث  تنــاول  والــدويل، وقــد  اإلقلــي 
العديــد مــن الــرباجم واألنشــطة واملوضوعات ذات 
االهمــام املشــرك، حيــث مت النظــر يف إماكنيــة 
اعــادة تفعيــل مذكــرة التفامه بــن املكتب اإلقلي 
لــرق املتوســط وجملــس الصحــة لــدول جملــس 
التعــاون، والعمــل عــى تضافــر اجلهــود املشــركة 
ــي يف  ــاع ال ــة القط ــأهنا خدم ــن ش ــي م ال

ــم رشق املتوســط. ــاون وإقل ــس التع دول جمل
ونــوه األســتاذ ســلميان الدخيــل خــالل اللقــاء 
ــل ملنمظــة الصحــة العامليــة يف  باحلضــور الفاع
النظــام الــي عــى مســتوى دول املجلــس 
وســي معــايل املديــر اإلقلــي احلثيــث حنــو 

إقامــة رشاكــة حقيقيــة لتحقيــق تطلعــات وترمجــة 
مطوحــات معــايل وزراء الصحــة بــدول اإلقلــم 
حنــو جعــل حصــة املواطــن واملقــم مــن أوىل 
االهمامــات وحمــل عنايــة واهمــام مــن خمطــي 

الصحــة العامليــة.
مــن جانبــه أكــد الدكتــور محمــود فكــري حرصــه 
الــدامئ عــى تخســر لك اجلهــود خلدمــة القضايــا 
الصحيــة يف اإلقلــم متطلعــا إىل العمــل املشــرك 
مــع جملــس الصحــة لــدول جملــس التعــاون الــذي 
تربطــه باملنمظــة عالقــات تارخييــة وطيــدة وممزة 
مــن خــالل انجســام األهــداف وتقــارب الــرؤى 
ــركة  ــة املش ــرباجم الصحي ــة ال ــالل مجل ــن خ وم
هبــدف حتســن احلالــة الصحيــة لســاكن املنطقــة 
وتقويــة نمظهــا الصحيــة والدفــع هبــذه العالقــات 
حنــو أفــاق أوســع وأرحــب لتطوير العمل املشــرك 

وخدمــة الصحــة يف بلــدان دول اإلقلــم.
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إجراءات صارمة لحماية الشباب 
من اإلدمان على هذه المادة

“الصحة” تحذر من مخاطر استنشاق رذاذ كلوريد اإليثيل

اإلمارات

ــة املجمــع يف تعمــم صــدر مؤخــرًا  حــذرت وزارة الصحــة ووقاي
ــذي  ــل ال ــد االيثي ــرذاذ لكوري مــن خماطــر االســتخدام اخلــاىطء ل
ــرب خمــدر  ــن ويعت ــالب واملراهق ــن أوســاط الط ــرًا ب ــى مؤخ تف
ــة،  ــة املركزي ــة العصبي ــرًا منهبــا عــى امجلل موضــي حيــدث تأث
وميكــن رشاؤه عــرب خمتلــف مواقــع التواصــل االجمــايع واملواقــع 

ــات اخلاصــة. ــة واملتاجــر املتخصصــة والصيدلي اإللكروني
وأكــد الدكتــور أمــن حســن األمــري، الوكيــل املســاعد لسياســة 
الصحــة العامــة والراخيــص رئيــس اللجنــة الوطنيــة العليــا لليقظــة 
الدوائيــة أن الــوزارة أصــدرت تعمميــا بعــد رصدهــا النتشــار 
ممارســة تعــايط رذاذ لكوريــد االيثيــل وســط املراهقــن مــن خــالل 
استنشــاق املركــب بعــد رشــه يف قطعــة مــن القــاش حيــث يتســبب 
يف موجــة مــن الضحــك أو البــاكء تتبعهــا حالــة مــن اهللوســة والذي 

يمســى حركيــا عنــد املراهقــن بغــاز الضحــك.
ــف وســط  ومــا ســاعد يف انتشــار وإســاءة اســتخدام هــذا الصن
املراهقــن، الســعر الرخيــص باملقارنــة مــع أصنــاف املخــدرات 
األخــرى وهسولــة احلصــول هيلع، ممــا أدى إلقبــال الشــباب الــذي 
يســى خلــف هــذه اآلفــات الضــارة حيث لوحــظ يف اآلونــة األخرة 
ويف العديــد مــن حــاالت ســوء املارســة يف وســط طلبــة املــدارس.

 
وأوحض أن الــوزارة رفعــت درجــة األمهيــة إىل مســتوى عــاٍل 
واســتنفرت كوادرهــا الختــاذ تدابــر إجرائيــة واحرازيــة بالتنســيق 
ــرة  ــق منعكســات هــذه املارســة املؤث ــة، لتطوي مــع اجلهــات املعني
حصيــا واجماعيــا، وبنــاء هيلع أرســلت خطابــات إىل لك مــن وزارة 
الربيــة والتعلــم وجمالــس التعلــم يف أبوظــي وديب واإلدارة 
ــة  ــة وإدارات الرط ــدرات يف وزارة الداخلي ــة ملاكحفــة املخ العام
ــك لتقــي األمــر وبيــان احلــاالت املضبوطــة والعمــل  ــة وذل بالدول
عــى رصدهــا وحتليلهــا وتوفــر اإلجــراءات الوقائيــة الالزمــة 

ــن هــذه الســلوكيات اخلطــرة. ــا م ــة أبنائن محلاي
االســتخدام املفــرط قــد يســبب شــلاًل يف األعصــاب وهبــوط الضغط 
وأشــار إىل أن رذاذ لكوريــد اإليثيــل يســتخدم طبيــا ملنــع األمل 
النــامج عــن احلقــن واإلجــراءات اجلراحيــة البســيطة، مكا يســتخدم 
ــة البســيطة. ويســاعد أيضــا  ــات الرياضي ــة لإلصاب ــة املؤقت لإلغاث
عــى ختفيــف آالم العضــالت العميقــة عنــد اســتخدامها مــع تقنيــات 
تشــنج العضــالت. ويعتــرب لكوريــد اإليثيــل خمــدرًا موضعيــا ينــي 
ملجموعــة مركبــات دوائيــة حتــدث حصــارًا يف الناقــالت العصبيــة 
وشــلاًل يف العضــالت اهليلكيــة والتنفســية عنــد االستنشــاق، مكــا 
ــة ممــا  ــة الدموي ــة لألوعي أهنــا حتــدث شــلاًل يف األعصــاب املغذي
ــذي  ــر ال ــا، األم ــاء يف جدره ــؤدي إىل ارختــاء العضــالت امللس ي
حيــدث توســعا وعائيــا يــؤدي بالتــايل إىل هبــوط يف الضغــط وقــد 

تنهتــي احلــاالت الشــديدة إىل مضاعفــات خطــرة.
لــزوم امتنــاع الصيدليــات عــن بيــع لكوريــد ايثيــل ألقــل مــن 18 عام 
ــه وحتــذر مــن استنشــاق  ــوزارة تنب ــور األمــري إن ال ــال الدكت وق
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“الكاثينــون”  علــى  الحتوائــه 
المؤثــرة فــي الجهــاز العصبــي 

خطــرة جانبيــة  آثــار  وحــدوث 
“الفــاكا”  تضيــف  “الصحــة” 
المخــدرات قانــون  جــدول  إلــى 

لرصــد  العليــا  اللجنــة  اجمــاع  انعقــد 
املخــدرة  األدويــة  جــداول  ومراجعــة 
بالقانــون  امللحقــة  العقليــة  واملؤثــرات 
االحتــادي رمق 14 لســنة 1995وتعديالتــه 
يف ديــوان وزارة الصحــة ووقايــة املجمــع 
أمــن  الدكتــور  ســعادة  برائســة  بــديب 
ــوزارة املســاعد  ــل ال حســن األمــري وكي
والراخيــص  العامــة  الصحــة  لسياســة 
املخــدرة  لملــواد  العليــا  اللجنــة  رئيــس 
واملؤثــرات العقليــة، واملستشــار عبــداهلل 
حممكــة  رئيــس  الشــاميس  يوســف 
والعقيــد  العــدل،  بــوزارة  االســتئناف 
عبدالرمحــن دمحم العويــس نائــب مديــر 
املخــدرات  ملاكحفــة  العامــة  االدارة 
االحتاديــة يف وزارة الداخليــة، والقــايض 
ــتئناف  ــايض اس ــدي ق ــامل دمحم القاي س
مبحــامك ديب، والعقيــد اخلبــر الكمييــايئ 
خمتــرب  مديــر  نائــب  المسيــي  خالــد 
ــة اجلنائيــة يف رشطــة ديب، واملقــدم  االدل
مديــر  الشــاميس،  ســلطان  مجعــة  د. 
ادارة التوعيــة الوقائيــة يف رشطــة ديب، 

البســتي. رقيــه  والدكتــورة 
الصحــة  وزارة  يف  الــدواء  ادارة  مديــر 
ووقايــة املجمــع، والدكتــورة عليــاء عبــد 
املخــدرة  االدويــة  قســم  رئيــس  العزيــز 
بــوزارة  الــدواء  ادارة  يف  والكمياويــات 
الصحــة ووقايــة املجمــع، والدكتــور ســيف 
الديــن عبــد الرحــم خبــر كمييــايئ يف 
االدلــة اجلنائيــة برطــة ديب، والدكتــور 
ــال مــن هيئــة حصــة أبوظــي،  امــران إقب
والدكتــور عامــر حســن عمثــان مــن قســم 
وزارة  يف  الــدواء  ادارة  يف  املخــدرات 

الصحــة ووقايــة املجمــع.
وأكــد الدكتــور أمــن األمــري أن دولــة 
الرائــدة  الــدول  مــن  تعتــرب  اإلمــارات 
عامليــا يف جمــال ماكحفــة املــواد املخــدرة 
ــن خــالل اســبقيهتا  ــة، م ــرات العقلي واملؤث
يف إضافــة أي مــواد يثبــت عمليــا تأثرهــا 
املخــدر، واســتطاعت الوفــاء بالزتاماهتــا 
الدوليــة املرتبــة عــى مصادقهتــا لاكفــة 
باملخــدرات  املعنيــة  الدوليــة  اإلتفاقيــات 
وزارة  وحتــرص  العقليــة.  واملؤثــرات 
الصحــة ووقايــة املجمــع بالتعــاون مــع 
ــة املجمــع  ــى محاي ــات املختصــة ع اجله
مــن خماطــر وآفــات املــواد املخــدرة الــي 

تســبب أعبــاء حصيــة واقتصاديــة.

إعادة تشكيل اللجنة وإضافة 
اختصاصات

ــة  ــري إىل أن اللجن ــور األم وأشــار الدكت
االجمــاع  توصيــات  لك  عــى  وافقــت 
الســابق بتعديــل بعــض أحــاكم القانــون 
االحتــادي رمق 14 لســنة 1995 بشــأن 
ماكحفــة املــواد املخــدرة واملؤثــرات العقليــة 
ــاف إىل اجلــداول  ــض األصن ــة بع وإضاف
امللحقــة بالقانــون املذكــور، وناقشــت إعــادة 
تشــكيل اللجنــة ورفــع الرشــيحات ملعــايل 
وزيــر الصحــة ووقايــة املجمــع الســتصدار 
قــرار وزاري جديــد، إضافــة إىل مناقشــة 
وعــرض  احلاليــة  اللجنــة  اختصاصــات 
التنفيــذي  املجلــس  أمــام  إجنازاهتــا 

لملخــدرات بالدولــة.

إدراج نبتة القيرو ومخدر الفاكا

وناقشــت اللجنــة إدراج نبتــة القــرو ويه 
ــن  ــادة الاكفي ــرة حتــوي م ــن مث ــارة ع عب
ومــواد أخــرى مكنشــط ومناقشــة موضــوع 
ماكحفــة  إدارة  مــن  املرفــوع  التوصيــة 
املخــدرات بــوزارة الداخليــة وتقــرر تأجيــل 
االمــر ملزيــد مــن الدراســة والبحــث. فضــاًل 
عــن مناقشــة التوصيــة املرفوعــة مــن إدارة 
ماكحفــة املخــدرات برطة ديب خبصوص 
خمــدر الفــالاك وتبــن بالتقريــر املقــدم مــن 
خمتــرب األحبــاث اجلنائيــة برطــة ديب أن 
ــون املصنــع  ــوي مــادة الاكثين الفــالاك حيت
ويه ذات تأثــر نفــيس، ولقــد مت إدراج 
ــدول  ــة يف اجل ــس العائل ــن نف ــاف م أصن
اخلامــس بقانــون املخــدرات مكــا تبــن 
أدرجــت  قــد  الكميائيــة  املــادة  هــذه  أن 
اتفاقيــة  املتحــدة مــن  يف جــداول األمم 
املؤثــرات العقليــة باجلــدول رمق 1 وقــررت 
اللجنــة إدراج هــذا الصنــف )الفــالاك( يف 
ــدرات  ــون املخ ــن قان ــس م اجلــدول اخلام
ــذي  ــالاك وال ــدر الف ــأن خم ــأ ب ــورًا. عمل ف
مجموعــات  مــن  خمــدر  عــى  حيتــوي 
اجلهــاز  عــى  املؤثــرة  الاكثيونــات 
العصــي لإلنســان، ممــا يــؤدي إىل آثــار 
ــدان  ــة خطــرة ومهنــا اهللوســة وفق جانبي
االحســاس والــذي بــدوره جيعــل الخشــص 
حتــت تأثــر التخديــر الشــديد ممــا يــؤدي 
إىل إحلــاق الــرضر البليــغ بنفســه وقــد 

ــاة. ــؤدي للوف ي

تعديل وضع مادة األمفيتامين

ــة  ــة املرفوع ــة عــى التوصي متــت املوافق
مــن إدارة ماكحفــة املخــدرات االحتاديــة 
نقــل  يــم  بــأن  املعطيــات  وحبســب 
)مجموعــة  لــه  التابعــة  األصنــاف 
االمفيتامــن( مــن اجلــدول الســادس إىل 
اخلامــس ويه مــن املــواد املنشــطة مثــل 
خمــدر الكبتاجــون. وأمجــع األعضــاء 
ــة إدارة ماكحفــة املخــدرات  عــى توصي
املرفوعــة  التوصيــة  بشــأن  االحتاديــة 
لرفيــع بعــض األصنــاف إىل جــداول 
احلاجــة  عــى  واتفقــوا   THC أعــى 
ملزيــد مــن الدراســة وذلــك حلساســية 

املوضــوع.

إساءة استخدام العقاقير 
النفسية

وناقشــت اللجنــة التوصيــة خبصــوص 
املواجهــة  واســراتيجية  التحديــات 
ــر  خبصــوص إســاءة اســتخدام العقاق
النفســية حيــث أدى ظهــور بعــض املــواد 
اجلديــدة املدرجــة عامليــا وغــر املدرجــة 
يف اجلــداول امللحقــة بقانــون املخــدرات 
يف  آليــا  إدراجهــا  عــى  املوافقــة  مت 
قانــون  يف  هلــا  املقابلــة  اجلــداول 

بالدولــة. املخــدرات 

ــة علــى شــركات الشــحن  الرقاب
األدويــة  وخطــر  الســريع 
الســتيرويدية علــى الرياضييــن

مت احلديــث عــن ظاهــرة أدويــة البنــاء 
الرياضيــة  املراكــز  يف  الســترويدية 
ــث  ــة حي ــى الصح ــا ع ــدى خطورهت وم
ان معظــم هــذه املــواد تدخــل اىل الدولــة 
عــرب رشاكت الحشــن الرسيــع وبناء هيلع 
املرخصــة  اجلهــات  وجهــت مبخاطبــة 
ــات  ــع اهلي ــز وبالتنســيق م هلــذه املراك
الصحيــة احملليــة ورفــع التقريــر إىل 
اللجنــة. والتشــديد عــى رضورة الــزتام 
بالقوانــن  الرسيــع  الحشــن  رشاكت 
اســتراد  لعمليــة  املنمظــة  والقــرارات 

األدويــة واملعــدات الطبيــة.

هــذه املــواد وأصــدرت تعمميــا هبــذا اخلصــوص عملــا بــان اهلــدف 
ــور ممارســات  ــو اكتشــاف ظه ــم ه ــذا التعم ــن وراء اصــدار ه م
خاطئــة بــن فئــة الشــباب مــن 12 اىل 16 عــام ممــا أدى اىل 
ــي ادخــل بســبهبا بعــض الشــباب  ــات ال حــدوث بعــض املضاعف
اىل املستشــفيات. ومن هــذا املنطلــق فــان عــى مجيــع الصيدليــات 
اخلاصــة االمتنــاع عــن بيــع هــذه املنتجــات للفئــة العمريــة أقــل مــن 
ــئ  ــرىج مل ــة ي ــراض جانبي ــدوث أي أع ــال ح ــام. ويف ح 188 ع
للدواء ADR واملتوفــرة  اجلانبيــة  باآلثــار  اخلاصــة  االســمارة 
عــى الربيــد االلكــروين http://www.cpd-pharma.ae. أو 
االتصــال عــى العناويــن التاليــة: هاتــف: 2301448 04- أو 
pv@moh.gov. ــد االلكــروين فاكــس2301947 04- أو الربي
ae رســالة إىل وزارة الربيــة والتعلــم وجمالــس التعلــم يف 
أبوظــي وديب وخاطبــت وزارة الصحــة ووقايــة املجمــع، وزارة 
الربيــة والتعلــم وجمالــس التعلــم يف أبوظــي وديب مطالبــة 
بالتعمــم عــى املعنيــن عــى مســتوى املؤسســات الربويــة هبــدف 
زيــادة ويع الطــالب وأوليــاء األمــور خبطــورة تعايط هــذه املنتجات 
ورصــد ســلوك الطلبــة يف املؤسســات التعلمييــة وإبــالغ وزارة 
الصحــة ووقايــة املجمــع يف حالــة مالحظــة أي ممارســة منتــرة 
ختــص هــذه الشــأن وتضمنــت التأكيــد عــى أمهيــة تنظــم بــراجم 

ــة. ــراز دور األخصــايئ النفــيس بــن صفــوف الطلب ــة وإب توعي
ــوزارة  ــت ال ــة ملاكحفــة املخــدرات وخاطب رســالة إىل اإلدارة العام
وتضمــن  الداخليــة  بــوزارة  املخــدرات  العامــة ملاكحفــة  اإلدارة 
ــدرات  ــع إدارة ماكحفــة املخ ــوات للتواصــل م ــاب إجيــاد قن اخلط
ــة  ــة واجلهــات األمني ــع إدارات الرطــة عــى مســتوى الدول ومجي
لتطويــق هــذه الظاهــرة املنــذرة مبخاطــر، مطالبــن بأمهيــة رصــد 
ــة  ــع وزارة الصح ــيق م ــى التنس ــل ع ــة والعم ــذه املارس ــل ه مث
ــا  ــة العلي ــة املجمــع للدراســة ومناقشــة املوضــوع يف اللجن ووقاي

ــة. ــرات العقلي ــدرات واملؤث ــداول املخ جل
ــا  ــان وفق ــببا للرسط ــه مس ــة تصنف ــة األمركي ــة البيئ ــة محاي واكل
لواكلــة محايــة البيئــة األمريكيــة، تمشــل اآلثــار اجلانبيــة عــى 
املــدى القصــر مــن استنشــاق لكوريــد اإليثيــل الشــعور بالســكر، 
ــؤدي التعــرض  ــويع. مكــا ميكــن أن ي ــدان ال وعــدم التنســيق وفق
ــد  ــة إىل العدي ــادة الكمييائي ــة مــن امل ــات عالي ــل األجــل لمكي الطوي
مــن اآلثــار اجلانبيــة العصبيــة مثــل ردود الفعــل البطيئــة، وتــرحن، 
وصعوبــة الــكالم، واهلــزات، وحركــة الإراديــة للعــن واهللوســة، 
مكــا أن استنشــاق الــرذاذ قــد يســتزنف اجلســم مــن األوكجســن 
وميكــن أن يــؤدي إىل مضاعفــات خطــرة. وميكــن أيضــا أن يــؤدي 
ــة )فقــدان  ــة إىل تلــف األعصــاب الطرفي االســتعال لفــرات طويل
اإلحســاس، وعــدم القــدرة عــى الســيطرة عــى العضالت( ويســبب 
تلــف الكبــد أو اللكــى. وقــد أدرجــت واليــة اكليفورنيــا هــذا املنتــج 
بأنــه حيتــوي عــى مــادة كمييائيــة معروفــة بأهنــا تســبب الرسطــان.
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اإلمارات

إنجاز تحدي الـ100 يوم 
للكشف عن سرطان الثدي 

قبل الموعد

فحص 2000 سيدة قبل 17 يومًا على انتهاء الوقت المخصص للحملة

ــوم للكشــف  ــة لتحــدي 100 ي ــة الوطني ــت امحلل  حقق
املبكــر عــن رسطــان الثــدي مضن املرسعــات احلكومية 
الــي أطلقهــا جملــس الــوزراء لعــام 2017، أهدافهــا 
قبــل انهتــاء املــدة احملــدد هلــا، حيــث أجنــزت امحللــة 
حفــص 2000 ســيدة فــوق ســن 40 ســنة يف اليــوم 
83 مــن تــارخي انطــالق التحــدي يف ينايــر املــايض.

وقالــت الدكتــورة عائشــة عبــداهلل مديــر إدارة الرعايــة 
ــة بالفجــرة ورئيــس فريــق املرسعــات  ــة األولي الصحي
احلكوميــة للكشــف املبكــر عــن رسطــان الثــدي لـــ 
ــل 17  ــا قب ــادرة أهدافه ــت املب ــد حقق ــان": "لق "البي
يــوم مــن انهتــاء موعــد التحــدي، وســامه يف هــذا 
النجــاح عــدة عوامــل أمههــا التجــاوب املجمــي مــن 

ــة. ــداف امحلل ــات بأه ــل الســيدات املعني قب
فضــال عــن اإلماكنــات والــدمع الالحمدود الــذي حظيت 
ــة املجمــع  ــل وزارة الصحــة ووقاي ــة مــن قب ــه امحلل ب
والــاكدر الطــي والفــي املمــز الــذي ســامه يف 
إجنــاح فعالياهتــا يف أكــر مــن 16 موقــع بالفجــرة.

ثالث عيادة
ولفتــت إىل أن إمــارة الفجــرة حظيــت يف ظــل برناجم 
فعاليــات امحللــة بتدشــن ثالــث عيــادة دامئــة للكشــف 

املبكــر عــن رسطــان الثــدي باإلمــارة.
ــة  ــة املتعلق ــة املرسعــات احلكومي ــك يف إطــار محل وذل
باملــؤرش الوطــي خلفــض وفيــات أمــراض الرسطــان 
ــادرة  ــذ مب ــدمع تنفي ــف مــن الســاكن، ول ــل 100 أل ل
ــر عــن رسطــان،  ــوم للكشــف املبك حتــدي الـــ 100 ي
ــان  ــن رسط ــات الناجتــة ع ــبة الوفي ــل نس هبــدف تقلي

ــدي. الث

ــة  ــز دامئ ــا بـــ 3 مراك ــارة حالي ــى اإلم ــت: حتظ وقال
الفجــرة  مستشــى  مــن  لك  تتــوزع يف  للكشــف 
ومركــز ضدنــا الــي إىل جانــب الوحــدة اجلديــدة 
يف مركــز الفصيــل الــي ولك ذلــك بغــرض توســعه 

ــا. ــز جغرافي ــات املراك ــاق خدم نط
ــور للكشــف  ــاز متط ــر جه ــه مت توف ــارت إىل أن وأش
املبكــر عــن رسطــان الثــدي يف املركــز املتخصــص 
املتواجــد مبستشــى الفجــرة، باإلضافــة إىل األجهزة 
الــي مت توفرهــا يف عيــادة مركــز ضدنــا ومركــز 
الفصيــل الــي لتطبيــق الكشــف املبكــر للرسطــان.
وتــأيت هــذه اخلطــوة ســعيا مــن الصحــة لتفعيــل 
حــول  معلومــات  تقــدم  والــي  التوعويــة  اخلدمــات 
الفحــص الذايت للثدي، وأشــعة الصدر "املاموغرام"، 
وكيفيــة إدارة احليــاة باألســلوب األمثــل، وســبل الــدمع 
النفــيس واألرسي، ومــن املهــم يف املرحلــة األوىل 
تثقيــف الــراحئ املســهتدفة بأمهيــة الكشــف املبكــر.
الــذايت  بالفحــص  االهمــام  خطواتــه  أوىل  ومــن 
وتثقيــف النــاس بــأمه األعــراض الــي قــد تظهــر أثنــاء 
احلكوميــة  املرسعــات  محلــة  وتســهتدف  الفحــص. 
املتعلقــة بالكشــف املبكــر عن رسطــان الثدي الســيدات 
مــن فــوق معــر 40 ســنة وتعمــل عــى حتويــل احلــاالت 
جهــاز  هبــا  يتوفــر  الــي  لملستشــفيات  اإلجيابيــة 

املاموغــرام.
طلــب  يف  الــردد  عــدم  إىل  النســاء  دعــت  مكــا 
تكــون ســببا  أن  الــي ميكــن  الطبيــة  االستشــارة 
بــإذن اهلل يف إنقــاذ بعــض احلــاالت املعرضــة خلطــر 

الثــدي. برسطــان  اإلصابــة 
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اإلمارات

“الصحة”: اإلمارات 
ملتزمة بلوائح الحيلولة 

دون انتشار األمراض

انتهاء التقييم النهائي الخارجي المشترك 
للدولة لتنفيذ اللوائح الصحية )2005(
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أعلنــت وزارة الصحــة ووقايــة املجمــع انهتــاء أمعــال التقيــم الهنــايئ 
اخلــاريج املشــرك لتنفيــذ اللواحئ الصحية الدوليــة )2005( من ِقبل خرباء 
مــن املكتــب اإلقلــي ملنمظــة الصحــة العامليــة ومنمظــة الصحــة احليوانيــة 
)OIE( ومنمظــة األغذيــة والزراعــة واملركــز األورويب للتأهــب واالســتعداد 
للطــوارئ والصحــة العامــة واملركــز الربيطــاين للمســوم واملــواد الكمييائيــة 
ــور حســن عبدالرمحــن  ــذي اســمر أســبوعا حبضــور الدكت واملشــعة، وال
ــة، ومبشــاركة  ــادات الصحي ــز والعي ــل املســاعد لقطــاع املراك ــد الوكي الرن
مجيــع اجلهــات املعنيــة مــن وزارات وهيــات يف الدولــة، لك حســب جمالــه.
ويمثــل نطــاق اللــواحئ الصحيــة الدوليــة، يف الوقايــة مــن املــرض وماكحفته 
والســيطرة هيلع، وتوفــر اســتجابة النتشــار األمــراض بطــرق تتــالءم مــع 
املخاطــر احمليطــة بالصحــة العامــة. وهيــدف التقيــم إىل تعزيــز القــدرات 
الوطنيــة فميــا يتعلــق بكشــف حــاالت الطــوارئ الصحيــة العامــة وحفصهــا 
ومراقبهتــا عــى حنــو اكف، ســواء اكنــت هــذه املصــادر ناشــئة عــن مصادر 
بيولوجيــة أو كمييائيــة أو مشــعة. وأكــد الدكتــور حســن الرنــد الــزتام دولــة 
اإلمــارات تطبيــق اللــواحئ الصحيــة الدوليــة )2005( يف احليلولــة دون 
انتشــار األمــراض عــى الصعيــد احملــي واإلقلــي وامحلايــة مهنــا 
ــع  ــر يف جمــال الصحــة عــى حنــو يتناســب م وماكحفهتــا باختــاذ تداب
املخاطــر احململــة احملدقــة بالصحــة، وأن الدولــة ملزتمــة تنفيــذ التوصيات 
الــي يتوصــل إلهيــا اخلــرباء يف اللجــان املشــركة مــن أجل حتصــن األمن 
الــي مبــا يتناســب مــع اســراتيجية الــوزارة بتطويــر النظــام الــي 
لوقايــة جممــع دولــة اإلمــارات مــن األمــراض الســارية، ومجيــع املخاطــر 

الصحيــة والســيطرة علهيــا.
ومشــل التقيــم زيــارات ميدانيــة لــل مــن تقيــم خمتــرب الســالمة الغذائيــة 
التابــع لبلديــة ديب وخمتــرب األحبــاث البيطــري املركــزي يف ديب وجملــس 
أبوظــي للجــودة واملطابقــة، والــي أشــاد اخلــرباء باتباعهــا ألعــى معايــر 
اجلــودة املخربيــة والــي ميكــن أن تكــون مثــاالً حيتــذى بــه يف املنطقــة. مكا 
ــة  ــة واملراكــز الطبي ــة الطبي ــة خليف ــد ومدين ــارة مستشــى كيلفالن متــت زي
التابعــة هليئــة الصحــة ديب يف مطــارات ديب ومركــز الطــب الوقــايئ التابع 
ــة  ــة املجمــع يف الفجــرة ومركــز اخلدمــات الوقائي ــوزارة الصحــة ووقاي ل
التابــع هليئــة حصــة ديب، حيــث أشــاد اخلــرباء مبســتوى العمــل يف جمــال 
التبليــغ عــن األحــداث ذات التأثــر عــى الصحــة العامــة وماكحفــة مضادات 
امليكروبــات وماكحفــة العــدوى. ومتــت أيضــا زيــارة غرفــة معليــات الطوارئ 
والكــوارث يف وزارة الصحــة ووقايــة املجمــع، حيــث أشــاد اخلــرباء 

باجلهوزيــة العاليــة للدولــة ملواجهــة الطــوارئ واألزمــات والكــوارث.
ــد  ــة باســتجابة البل ــة املتعلق ــة والتريعي ــم املســائل القانوني ــاول التقي وتن
ــإدارة  ــة ب ــة والســلطات واإلدارات املعني ــة العام حلــاالت الطــوارئ الصحي
الكــوارث وآليــة التعــاون والتنســيق مــن أجــل االســتجابة الوطنيــة وقــدرات 
ــة لالنتشــار واإلبــالغ عهنــا والتحصــن يف  الكشــف عــن األمــراض القابل
وقــت مبكــر والكشــف عــن املخاطر الكمييائية واملشــعة، وقــدرات التخشيص 
واختبــار املختــربات، والســالمة البيولوجيــة وماكحفــة العــدوى واملضــادات 

احليويــة ذات الصلــة.
وتمشــل العوامــل األخــرى املــوارد البريــة، واالســتعداد للكوارث، وســالمة 
ــب  ــة، إىل جان ــة اإلعالمي ــراض املشــركة والتوعي ــة، وماكحفــة األم األغذي

تطبيــق هــذه العوامــل عــى مطــارات البــالد وموانهئــا واملعابــر الدوليــة.
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قانون الصيدلة الجديد يمنع
الترويج أو االتجار باألدوية
غير المرخصة أو المسجلة

“الصحة” رفعته إلى “العدل”
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رفعــت وزارة الصحــة ووقايــة املجمــع، مــروع قانــون الصيدلــة اجلديــد إىل اللجنــة الفنيــة 
للتريعــات بــوزارة العمــل، وتضمــن القانــون مــواد ملاكحفــة الغــش الــدوايئ ومتنــع الــروجي 
ــة بــوزارة  أو االجتــار بــأي أدويــة أو منتجــات طبيــة أو حصيــة غــر مرخصــة أو غــر مجسل

"الصحــة".
ــة،  ــة املروجــة لألدوي ــة للتعامــل مــع املواقــع اإللكروني ــة تريعي ــون آلي ووضــع مــروع القان
ــة غــر  ــواع األدوي ــوع مــن أن ــروج ألي ن ــة أخــرى ت ــع أو أي جه وتنــص عــى حماســبة املوق
املرخصــة، ويتضمــن القانــون عقوبــات إداريــة وإجرائيــة وماليــة لملخالفــن، وخاصــة املروجــن 

لألدويــة املقلــدة أو غــر املجسلــة.
وأعلنــت الــوزارة، أن هنــاك توجهــا لدراســة إدراج معلومــات عــن الغــش الــدوايئ مضن املناجه 
ــد مــن  ــاك العدي ــة، مشــرة إىل أن هن ــة اإللكينيكي ــة والصيدل ــوس الصيدل الدراســية لباكلوري
اإلجــراءات اجلديــدة الــي ســيم اختاذهــا خــالل الفــرة املقبلــة لتعزيــز إجــراءات منــع الغــش 
ــات االســتراد  ــة، وإمنــا يف معلي ــات الدول ــط يف مستشــفيات أو صيدلي ــس فق ــدوايئ، لي ال

وإعــادة التصديــر.
وأكــدت هيئــة الــدواء والغــذاء األمركيــة، أن دولــة اإلمــارات لدهيــا أنمظــة قوية موجــودة ملاكحفة 
ــة  ــة والراك ــرص احلكوم ــات وح ــال التريع ــة يف جم ــدوايئ، وخاص ــف ال ــش والزتيي الغ

والتعــاون بــن اجلهــات احملليــة ملنــع وصــول أدويــة مغشوشــة عامليــا.
ــل وزارة "الصحــة" املســاعد لسياســة الصحــة العامــة  ــور أمــن األمــري وكي وأشــار الدكت
والراخيــص، يف ترحيــات حصافيــة عــى هامــش افتتــاح مؤمتــر اإلمــارات الــدويل الثــاين 
حــول ماكحفــة الزتييــف يف املنتجــات الطبيــة، مبشــاركة 11 منمظــة عامليــة، إىل أن القانــون 
اجلديــد للصيدلــة يعمــل عــى احلــد مــن نطاق انتشــار الغش الــدوايئ ليس مضن املستشــفيات 

فقــط، إمنــا يمشــل بــراجم للرقابــة عــى االســتراد والتصديــر أيضــا.
وأفــاد بــأن مــروع القانــون يضــم أكــر مــن 100 مــادة، وينظــم معــل الكثــر مــن القضايــا 
ــدوايئ يف  ــش ال ــة الغ ــة رصــد ومراقب ــا آلي ــا، أبرزه ــة احتادي ــاع الصيدل املســتجدة يف قط
ــة إلدراج  ــوم األول، خرجــوا بتوصي ــا إىل أن املشــاركن يف املؤمتــر خــالل الي ــة، منوه الدول
ــة، ســواء طــالب  ــة يف الدول ــدوايئ مضــن املنــاجه الدراســية لطــالب الصيدل مقــرر الغــش ال

ــة. ــة الرسيري ــة أو الصيدل ــوس صيدل باكلوري
ــالل  ــار دوالر خ ــت 85 ملي ــا بلغ ــدوايئ عاملي ــش ال ــوقية للغ ــة الس ــري، أن القمي ــر األم وذك
ــن، عــن ارتفــاع قميــة ســوق األدويــة وجحــم اإلنفــاق، حيــث بلغــت قميــة ســوق  2016، وأعل
األدويــة يف اإلمــارات 8.84 مليــار درمه أي مــا نســبته %15.6 مــن نفقــات الرعايــة الصحية، 
وذلــك يف عــام 2015، فميــا ووصلــت يف عــام 2016 بلغــت قميــة الســوق 9.61 مليــار درمه.
وقــال األمــري: “مــن املتوقــع أن تصــل قميــة اإلنفــاق عــى الــدواء إىل 13.13 مليــار درمه، 
ــول عــام 2025،  ــا قــدره %8.2، وحبل عــام 2020، أي مــا يعــادل معــدل منــو ســنوي مركب

ســتبلغ قميــة اإلنفــاق عــى الــدواء 21.74 مليــار درمه )5.92 مليــار دوالر أمــريك
وأضــاف: “وحبلــول عــام 2025، سيشــل ســوق األدويــة %0.85 مــن النــاجت احملــي 
اإلمجــايل لدولــة اإلمــارات، بعــد أن اكن %0.70 يف عــام 2015«. وحبســب األمــري، بلغــت 
واردات وصــادرات املســتحرضات الصيدالنيــة 8،78 مليــار درمه و 3،37 مليــار درمه عــى 
التــوايل يف عــام 2015، وارتفعــت الــواردات إىل 14.14 مليــار درمه هنايــة 2016 و17.30 
مليــار درمه )4.74 مليــار دوالر( حبلــول عــام 2020 مبعــدل منــو ســنوي مركــب قــدره 5.1%.

وارتفعــت الصــادرات إىل 3.49 مليــار درمه إمــارايت هنايــة 2016 و4.19 مليــار درمه 
ــدره 4.2%. ــب ق ــنوي مرك ــو س ــدل من ــام 2020 مبع ــول ع ــارايت حبل إم

واكنــت وزارة الصحــة ووقايــة املجمــع، نمظــت بالتعــاون مــع رشكــة رسفيــه الفرنســية لألدويــة، 
يف ديب مؤمتــر اإلمــارات الــدويل الثــاين حــول ماكحفــة الزتييــف يف املنتجــات الطبيــة، 
مبشــاركة 11 منمظــة عامليــة و1000 خبــر ومتخصــص هبــدف توحيــد جهــود ماكحفــة الغــش 

الــدوايئ عامليــا .
ــرب جرميــة منمظــة  ــة تعت ــة املغشوش ــاح املؤمتــر، أن األدوي ــه بافتت ــري، يف لكمت ــد األم وأك
ــة ألهنــا تســهتدف عــن معــد رشحيــة املــرىض، موحضــا أن  حســب منمظــة الصحــة العاملي
بعــض الــدول تعتــرب مصــدرًا لألدويــة املغشوشــة بيمنــا تصنــف أخــرى كنقــاط عبــور أو الوجهــة 

املقصــودة لألدويــة املغشوشــة.
ــع  ــدد مصان ــث ســيبلغ ع ــارات حي ــة اإلم ــة يف دول ــات الصيدالني ــدم الصناع وأشــار إىل تق

األدويــة 36 يف العــام 2020 واملاكتــب العمليــة 75.
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حرصــا مــن وزارة الصحــة ووقايــة املجمــع عــى مواكبــة 
ــات وعالجــالت  ــن تقني ــث م ــه الطــب احلدي أحــدث ماتوصــل ل
جديــده وتقــدمي افضــل اخلدمــات الصحيــة ملرضاهــا، قــد قــام 
ــى  ــرة مبستش ــف واإلذن واحلنج ــم األن ــي لقس ــق الط الفري
الربحــة بإجــراء اول معليــة زراعــة ملعــن مســي عــى مســتوى 

ــدة نســبيا. ــات جدي ــل هــذه العملي ــرب مث ــث تعت ــوزارة ، حي ال
ــن  ــق 30/4/2017 م ــد املواف ــوم األح ــه ي ــت العملي ــد اجري وق
قبــل الدكتــور أمحــد العــادي، استشــاري ورئيــس قســم 
األنــف واإلذن واحلنجــرة ، ملريضــة تبلــغ مــن العمــر 35 عامــا 
ــن  ــرسى وم ــع يف اإلذن الي ــل للمس ــدان اكم ــن فق ــكو م وتش
نــوع العصــي احلــيس منــذ الطفولــة، وعادتــا ال تســتفيد 
مثــل هــذه احلــاالت الطبيــة مــن اســتخدام املعينــات المسعيــة 
التقليديــة والــي تعمــل عــى تضخــم مســتوى الصــوت ونقلهــا 

إلذن املصابــة.
امــا بالنســبة لعمليــة زراعــة املعــن المســي فــان هــذا اجلهــاز 
يتكــون مــن جزئــن ، جــزء داخــي يــزرع يف عمظــة الصــدغ 
خلــف اإلذن وحتــت اجللــد حبيــث ال يــرى بالعــن وجــزء خاريج 

متحــرك يثبــت خلــف اإلذن. 
ويعمــل اجلــزء اخلــاريج عــى التقــاط املوجــات الصوتيــة 
ــزروع الســلكيا،  ــا ايل اجلــزء الداخــي امل ــن اخلــارج ونقله م
ومــن مث تنتقــل املوجــات االســلكية ايل اإلذن الداخليــة عــرب 
اهزتازهــا بعمظــة امجلجمــة وتقــوم اإلذن الداخليــة برمجهتــا 
عــى أهنــا اصــوات عاديــة . ويف حالــة املريضــة الــي اجريــت 
ــا  ــرب إهزتازه ــل ع ــة تنتق ــات الصوتي ــإن املوج ــة ف ــا العملي هل
بعمظــة امجلجمــة اىل االذن الداخليــة الســلمية يف اجلهــه 
االخــرى، ومــن مث ينشــأ عنــد املريضــة إحساســا بأهنــا تمســع 

ــن. مــن اجلهت
ــا  ــن مع ــن اإلذن ــة المســع م ــأن معلي ــا ب ــر هن ــر بالذك واجلدي
مهمــه جــدًا مــن خــالل حتديــد مصــدر األصــوات القادمــة 
لإلذنــن وكذلــك فــإن فقــدان المســع يف اجلهــه الواحــدة يفقــدك 
خاصيــة المســع بوضــوح وخاصــًة يف األماكــن الــي يتواجــد 
فهيــا ضوضــاء او يف حالــة تواجــده يف مــاكن يتلكــم فيــه اكــر 
ــدك الركــز ويســبب  ــت ممــا يفق ــس الوق مــن خشــص يف نف

نوعــا مــن اإلحــراج واإلرهــاق النفــيس.
وتتطلــع ووزارة الصحــة ووقايــة املجمــع ومستشــى الرباحــة 
اىل اســمرارية تقدميهــا ملثــل هــذه اخلدمــات الطبيــة املمــزه 

عــى مســتوى الدولــة.

اإلمارات
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البحرين
قــام رئيــس جلنــة الشــون الصحيــة واإلجماعيــة يف املجلــس 
Seung-( الوطــي بامجلهورية الكورية الســيد ســونغ جو يانــغ

Jo Yang( مبعيــة رئيــس املجلس األعى للصحة معايل الفريق 
طبيــب الشــيخ دمحم بــن عبــداهلل آل خليفــة وســعادة ومعــايل 
زيــرة الصحــة األســتاذة فائقــة بنــت ســعيد الصــاحل بزيــارة إىل 
مركــز حالــة بوماهــر الــي مبحافظة احملرق وذلــك يف إطار 
خطوات التعــاون بــن مملكــة البحريــن وامجلهوريــة الكوريــة يف 

البــدء بتطبيــق مــروع الضــان الــي" حصي".
وأطلــع الوفــد الكــوري حبضــور وكيــل وزارة الصحــة الدكتــورة 
عائشــة مبــارك بوعنق وســفر امجلهوريــة الكوريــة لــدى مملكــة 
ــة  ــة الكوري ــن اهليئ ــق م ــد املراف ــو والوف ــون م ــو هي ــن ك البحري
للتقيــم واملراجعــة للتأمــن الــي )هرا(عــى خمتلــف أنــواع 

اخلدمــات الــي يقدمهــا املركــز لملواطنــن واملقميــن.
ــة  ــت اكف ــي مشل ــه  ال ــد الكــوري خــالل زيارت ــع الوف ــد اطل وق
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خالل زيارته إلى مركز حالة بو ماهر الصحي 
بمعية رئيس المجلس األعلى للصحة 

ومعالي وزيرة الصحة رئيس لجنة الصحة 
في البرلمان الكوري يشيد بتجربة مملكة 

البحرين في خدمات الرعاية الصحية األولية

ــف الــي  ــق املركــز اإلطــالع عــى نظــام املل أقســام ومراف
اإللكــروين ونظــام الوصفــة اإللكرونيــة ورصف األدوية وغرها 

مــن األنمظــة التشــغيلية واملعلوماتيــة واإلدرايــة.
مكــا أشــاد الوفــد خــالل الزيــارة باملســتوى املتقــدم الــذي 
الــي  باملراكــز الصحيــة  الرعايــة األوليــة  تهشــده خدمــات 
جودة وكفــاءة  ووقائيــة ذات  خدمات حصية عالجيــة  تقــدم 
العامليــة  املعاير واملارســات  ألفضــل  عالية وذلك وفقــا 
ــس  ــى رئي ــن، واث ــة البحري ــن واملقميــن مبملك لصاحل املواطن
ــة  ــة الصحي ــات يف الرعاي ــودة اخلدم ــى ج ــة ع ــة الكوري اللجن
األوليــة، مؤكــدًا أهنــا جتربــة رائــدة دوليــة وتعكــس التطــور يف 

اخلدمــات الطبيــة واالجماعيــة يف مملكــة البحريــن.
ورحــب الوفــد الكــوري بالراكــة القامئــة مــع املجلــس األعــى 
لتطبيــق  متهيــدًا  تــأيت  القادمة الــي  واخلطــوات  للصحــة 
عــن  معربــن  "حصــي"،  الــي  الضــان  مــروع 

إعزتازمه بتدشــن هذا املــروع بالتعــاون مــع اهليئــة الكوريــة 
للتقيــم واملراجعــة للتأمــن الــي )هــرا(.

إىل ذلــك، وجه رئيــس املجلــس األعــى للصحــة معــايل الفريــق 
طبيب الشيخ دمحم بن عبداهلل آل خليفة  إىل أمهية اإلستفادة 
مــن  اخلــربات الكوريــة يف جمــال األنمظــة املعلوماتية وذلــك ملــا 
متثلــه مــن خــربات رائــدة ومرموقــة عــى صعيــد تصمــم وتنفيــذ 
األنمظــة املعلوماتيــة املعنيــة بتطبيــق نظــام الضــان الــي 

باكفــة املستشــفيات واملؤسســات الصحية باململكــة.
مكــا أعربــت معــايل وزيــرة الصحــة االســتاذة فائقــة بنــت 
هبــا  يقــوم  الــي  بالزيــارة  ترحيهبــا  عــن  الصــاحل  ســعيد 
التعاون املمثر القامئ بــن  الكوري لململكة ومبســتوى  الوفــد 
اجلانبن والــذي يعــزز مــن متانــة العالقــات الثنائيــة الــي مجتــع 

ــاالت. ــن املج ــد م ــن يف العدي ــن الصديق ــن البلدي ب



البحرين

معالي وزيرة الصحة بمملكة البحرين 
تترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة 

التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته
ترأســت معــايل األســتاذة فائقــة بنــت ســعيد الصــاحل 
وزيــرة الصحــة مبملكــة البحريــن اجمــاع اللجنــة الوطنيــة 
وذلــك  ومنتجاتــه،  بأنواعــه  والتبــغ  التدخــن  ملاكحفــة 
الوكيــل املســاعد  الدكتــورة مــرمي اهلاجــري  حبضــور 
اجلهــات  وممثــي  العامــة  والصحــة  األوليــة  للرعايــة 

واألهليــة. احلكوميــة 
ويف بدايــة اللقــاء أشــادت معــايل وزيــرة الصحــة جبهــود 
أعضــاء اللجنــة الوطنيــة يف جمــال ماكحفــة التدخــن 
ــي ينفذوهنــا  ــات ال ــغ مــن خــالل األنشــطة والفعالي والتب
مــن خــالل وزارهتــم ومجعياهتــم معربــة معالهيــا عــن أملها 
يف أن حتقــق هــذه اجلهــود تطلعــات اللجنــة املرجــوة يف 
نــر التوعويــة والتقليــل مــن نســبة املدخنــن يف مملكــة 

البحريــن.
وخــالل االجمــاع، مت مناقشــة مســودة تعديــل اخلطــة 
الوطنيــة ملاكحفــة التبــغ وحبــث آراء ومالحظــات اجلهــات 
متنقلــة  عيــادات  إقامــة  إىل  التطلــع  ومهنــا  املختصــة 
للتدخــن جبهــود مــن مجعيــة ماكحفــة التدخــن وبالتعــاون 
والتبــغ. مكــا  التدخــن  الوطنيــة ملاكحفــة  اللجنــة  مــع 
مت مناقشــة مــا مت تنفيــذه مــن ِقبــل مجموعــة ماكحفــة 
ــغ وهــو  التدخــن بشــأن الفســح امجلــريك ملنتجــات التب
الــذي يقــوم بتنظــم  الربنــاجم اإللكــروين احلكــويم 
اإلجــراءات احلكوميــة وتهسيلهــا ويصنــف منتجــات التبــغ 
عــى املنافــذ امجلركيــة بــن حمظــور ومقيــدة أو تلــك 

ــا.  ــرح هل امل
مكــا مت اســتعراض أمه اجلهــود املبذولــة مــن جانــب 
التبــغ  التوعويــة مبخاطــر  نــر  الــوزارات يف جمــال 
والتدخــن ومهنــا إقامــة اللجــان الداخلية ملاكحفــة التدخن 
يف املــدارس احلكوميــة واخلاصــة ويف هــذا اإلطار أكدت 
ســعادة وزيــرة الصحــة رضورة مشــاركة وإهســام الطلبــة 
يف هــذه اللجــان وأن يــم تدريهبــم وإرشاكهــم يف معليــة 
تقــدمي احملــارضات التوعويــة إلخواهنــم وأخواهتــم الطلبة 
ــة أن  ــة ســعادهتا : أمهي ــدارس مضيف ــات يف امل والطالب
تمــاىش أنشــطة هــذه اللجــان مــع رؤيــة وتطلعــات اللجنــة 

الوطنيــة ملاكحفــة التدخــن.
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ويف ذات الســياق اقرحــت الدكتــورة مــرمي اهلاجــري 
الوكيــل املســاعد للرعايــة األوليــة والصحــة بــأن يــم وضــع 
ــان يف ماكحفــة  ــذه اللج ــدى جنــاح ه ــن م ــؤرشات تب م
التبــغ وتقليــل نســبة املدخنــن، وتقيــم مســتوى الفعاليــات 
واألنشــطة التوعويــة املقدمــة ليــم التعديــل علهيــا إذا 

ــك. اقتضــت احلاجــة لذل
إىل جانــب ذلــك حبــث أعضــاء اللجنــة موضــوع ظاهــرة 
تدخــن الســيجارة والشيشــة اإللكرونيــة وكيــف حتولــت 
إىل عــادة وظاهــرة عامليــة القــت رواجــا يف أوســاط 
الشــباب، وهيلع فقــد أرتــأت اللجنــة رفــع مقــرح إىل 
اللجنــة الوزاريــة للشــون القانونيــة مبجلــس الــوزراء 
املوقــر الســتطالع رأهيــم بشــأن تنظــم دخــول واســهتالك 
الشيشــة اإللكرونيــة ومعاملهتــا مكــا تعامــل منتجــات 
التبــغ مــن ناحيــة الرســوم امجلركيــة وعــدم المســاح 
ــن  ــا م ــا وغره ــن 18 عام ــل أمعــارمه ع ــن تق ــا مل ببيعه
ــض  ــن تداوهلــا وخف ــك هبــدف احلــد م االشــراطات وذل

ــهتالكها. ــى اس ــال ع ــبة اإلقب نس
يف ختــام االجمــاع ناقشــت معــايل األســتاذة فائقــة بنــت 
ســعيد الصــاحل وزيــرة الصحــة رئيــس اللجنــة واألعضــاء 
ُســبل التعــاون والتنســيق مــن قبــل اللجنــة الوطنية ملاكحفة 
التدخــن والتبــغ مــع املؤسســات احلكوميــة باملشــاركة يف 
ــالل  ــة خ ــى أرض اململك ــة ع ــات املقام ــرباجم والفعالي ال
مــومس الصيــف مــن أجــل نــر التوعويــة والتثقيــف حــول 
خماطــر التدخــن وماكحفــة انتشــاره، ومهنــا فعاليــات 
مدينــة الشــباب الــي تنمظهــا وزارة الشــباب والرياضــة 
ســنويا، وهيلع مت االتفــاق عــى مشــاركة اللجنــة هبــذه 
ــن احملــارضات  ــلة م ــة سلس ــالل إقام ــن خ ــات م الفعالي
العمليــة والتدريبيــة وتعلــم األقــران واملســابقات التوعويــة 

w.حــول خماطــر التدخــن للشــباب يف املدينــة



البحرين

سعادة وكيل وزارة الصحة بمملكة 
 UNالبحرين تجتمع مع وفد بعثة الـ

في ختام زيارتهم االستطالعية 
للبحرين في مجال مكافحة األمراض 

المزمنة غير السارية

التقــت ســعادة وكيــل وزارة الصحــة مبملكــة البحريــن الدكتــورة 
عائشــة مبــارك بوعنــق مبكتهبــا بديــوان الــوزارة بوفــد بعثــة 
األمم املتحــدة الـــ NU مــن خــرباء زائريــن مــن منمظــات األمم 
املتحــدة واملكــون مــن فريــق العمل بقيــادة منمظة الصحــة العاملية 
ومبشــاركة برنــاجم األمم املتحــدة اإلمنــايئ )UNDP(، وبرنــاجم 
األمم املتحــدة للبيئــة )UNEP(، والذيــن اكنــو يف مملكــة البحرين 
خــالل الفــرة مــن 15 إىل 17 مايــو 2017م هبــدف االطالع عى 
جتربــة اململكــة يف الوقايــة مــن األمــراض املزمنــة غــر الســارية.
ويف بدايــة اللقــاء قــدم وفــد بعثــة األمم املتحــدة عرضــا موجــزا 
عــى جتربــة  االســتطالعية  الزيــارة  حــول  العــام  لالنطبــاع 
البحريــن بعــد االجمــاع مــع املعنــن يف هــذا املجــال، ووضــع 
ــر  ــع التقري ــد رف ــتنبثق بع ــي س ــات ال ــام للتوصي ــور الع التص
ــاألمم املتحــدة،  ــرباجم ب ــن ال ــن ع ــع املعن الهنــايئ والتشــاور م
معربــن عــن شــكرمه العميــق ململكــة البحريــن خــالل فــرة 
الزيــارة، ومبينــن كفــاءة الفــرق الــي معلــت معهــم إلجنــاز املهمة 
ومــا حتظــى بــه البحريــن مــن أنمظــة متطــورة وخطــط ومشــاريع 
مــع اجلهــات املعنيــة والطــرق واآلليــات الــي وضعــت وتطبــق من 
أجــل ماكحفــة األمــراض، مشــرين إىل أن الفــرص واملــوارد 
متاحــة مــن أجــل بلــوغ األهــداف هلــذه اخلطــة، ومؤكديــن عــى 
متابعهتــم احلثيثــة للوصــول للنتــاجئ املرجــوة وحتقيــق األهــداف 
الــي وضعــت لتتناســب مــع لك بلــد مــن البلــدان الــي يقومــون 
بزيارهتــا والبالــغ عددهــا 20 دولــة، واملســاعدة يف األمــور الــي 
تتطلــب خــربات واستشــارت لمنــاذج مت تطبيقهــا بنجــاح والــي 
ــة يف  ــرباجم الصحي ــر ال ــرا يف تطوي ــردود كب ــا م ســيكون هل

جمــال ماكحفــة األمــراض. 
ــى  ــق" ع ــة "بوعن ــل وزارة الصح ــارت وكي ــا، أش ــن جانهب وم
أمهيــة التواصــل مــع اخلــربات العامليــة واالستشــارين يف هــذا 
ــة  ــة عــى دور الراك ــن أجــل االســتفادة مهنــا، مبين املجــال م
ــة مــن لك اجلهــات الــي جيــب أن تتضافــر يف حتقيــق  املطلوب
هــذه األهــداف، إضافــة إىل دور الفــرد يف معليــة التمنيــة 
وإرشاكــه فهيــا، مــن خــالل مشــاركته يف هــذه الــرباجم املوجهــة 
لــه للحفــاظ عــى حصتــه، وأكــدت عــى االســمرار واملتابعــة مــن 

خــالل تفعيــل جلــان خاصــة تتكفــل بتنفيــذ التوصيــات الالزمــة.
ــام الـــ 3  ــة األمم املتحــدة قــد قــام خــالل األي يذكــر أن وفــد بعث
ــع  ــاء م ــات واللق ــوزارات واهلي ــف ال ــارات ملختل ــن الزي ــدد م بع
اللجــان ومؤسســات املجمــع املــدين ذات العالقــة مباكحفــة هــذه 
األمــراض مثــل وزارة الصحــة ووزارة شــون اإلعــالم ووزارة 
الربيــة والتعلــم وحمافظــة العامصــة وعددا من ممثــي املجالس 
البلديــة واحملافظــات واملجلــس األعــى للصحــة واملجلــس األعى 
للبيئــة وجملــيس الشــورى والنــواب واملراكــز الصحيــة، حيــث مت 
ــة واجلهــات  ــة التعــاون بــن اجلهــات احلكومي الركــز عــى آلي
غــر احلكوميــة وكذلــك االطــالع عــى املشــاريع واجلهــود الــي 

تبــذل ملاكحفــة األمــراض املزمنــة غــر الســارية.
ومــن جانبــه قــدم االســتاذ عــي ســملان صــاحل مســول الــرباجم 
التمنويــة بـــ UNDP شــكره لــوزارة الصحــة عــى تعاوهنــم مــع 
فريــق البعثــة وتوفــر اكفة املعلومــات والتهسيــالت الالزمة إلجناز 
املهمــة اهلادفــة، للتعامــل مــع األمــراض املزمنــة غــر الســارية، 
مؤكــدا خفــره بــأن يكــون جــزءا مــن هــذه املبــادرة اهلامــة الــي 
تضطلــع هبــا االمم املتحــدة لــدمع جهــود وزارة الصحــة مبملكــة 
ــدمع الشــامل للدفــع قدمــا  البحريــن معتــربا بأهنــا جــزء مــن ال

مبقاربــة أهــداف التمنيــة املســتدامة يف البحريــن.
وممــا جيــدر ذكــره أن هــذه الزيــارة ســوف تســامه بشــل كبــر 
مــن معليــات التطويــر للخدمــات الصحيــة والــي وضعــت خطــط 
وطنيــة شــاملة مبشــاركة اجلهــات ذات العالقــة مبملكــة البحريــن، 
وســوف يكــون هلــا أثــرا واحض للوقــوف عــى ســر العمــل يف 
جمــال الوقايــة مــن األمــراض غــر الســارية، وذلــك عــرب تطبيــق 
مبــادئ وأهــداف اخلطــة العامليــة املنبثقــة عــن القــرار الســيايس 
الصــادر يف عــام 2011م، الــذي وضــع عــدة طــرق وآليــات مــن 
أجــل ماكحفــة هــذه األمــراض للوصــول إىل األهــداف املرجــوة 
حبلــول عــام 2025م، وســوف تنــدرج الرباجم املتعلقــة باألمراض 
الســارية غــر املعديــة مثــل أمــراض القلــب واألوعية الدمويــة وداء 
الســكري وأمــراض الرسطــان وأمــراض اجلهــاز التنفــيس 
املزمــن، وكذلــك عوامــل االختطــار مثــل التدخن وامخلــول البدين 

والمسنــة وارتفــاع ضغــط الــدم.
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البحرين

معالي وزيرة الصحة 
بمملكة البحرين تترأس 

أعمال االجتماع الرابع 
للجنة الوطنية لمكافحة 

األمراض المزمنة

ترأســت معــايل وزيــرة الصحــة األســتاذة فائقــة بنــت 
أمعــال  باجلفــر  الــوزارة  بديــوان  الصــاحل  ســعيد 
ــراض  ــة ملاكحفــة األم ــة الوطني ــع للجن اإلجمــاع الراب
املزمنــة غــر الســارية وذلــك حبضــور الوكيــل املســاعد 
مــرمي  الدكتــورة  العامــة  والصحــة  األوليــة  للرعايــة 
اهلاجــري وعــدد من املســولن بــوزارة الصحــة وممثي 
اجلهــات واملؤسســات احلكوميــة واخلاصــة مــن أعضــاء 

ــة. اللجن
ويف مســهتل االجمــاع أكــدت معــايل وزيــرة الصحــة 
عــى أمهيــة الــدور الــذي تقــوم بــه اللجنــة الوطنيــة 
جتــاة وضــع اخلطــط وتفعيــل الــرباجم الكفيلــة بتحقيــق 
األهداف الي تســى إىل الوقاية من أخطار األمراض 
املزمنــة غــر الســارية وحتســن جــودة وكفــاءة اخلدمات 
الصحيــة املقدمــة مــع حتقيــق الراكــة املجمعيــة مــع 
خمتلــف اجلهــات املعنيــة يف ســبيل ماكحفــة األمــراض 
املزمنــة وخماطرهــا املتعــددة عــى حصــة األفــراد يف 

املجمــع البحريــي.
ومت خــالل االجمــاع متابعة عــدد من املوضوعات اهلامة 
والــي مــن أبرزهــا التقريــر الصــادر عــن زيــارة خــرباء 
ــة األخــرى  ــة واملنمظــات األممي منمظــة الصحــة العاملي

للوقايــة والســيطرة عــى األمــراض غــر الســارية.
وقــد اســتعرض أعضــاء اللجنــة برائســة معــايل وزيــرة 
الصحــة موضــوع األمــراض املزمنــة غــر الســارية 
وماكحفهتــا بالــدورة 70 ملنمظــة الصحــة العامليــة والي 
ــع املســتوى  ــث رفي تتضمــن التحضــر لإلجمــاع الثال
ــر  ــراض غ ــن األم ــة م ــأن الوقاي ــة بش ــة العام للجمعي
الســارية وماكحفهتــا املقــرر عقــده يف 2018، وحصيلة 
املؤمتــر الــدول الثــاين بشــأن التغذيــة، إىل جانــب تقرير 
ــال . مكــا  ــة االطف ــة بالقضــاء عــى مسن ــة املعني اللجن
ــه يف  ــة مــن الرسطــان وماكحفت مت طــرح ســبل الوقاي
ــار اخلــاص  ــل ، واســتعراض اإلط ســياق هنــج متاكم

بالتأهــب ملواجهــة األنفلونــزا اجلاحئــة.
ويف ختــام أمعــال االجمــاع أكــدت معــايل وزيــرة 
الصحــة عــى مســتوى الــدمع والتوجهيــات احلكوميــة 
الســديدة بتفعيــل اخلطــط والــرباجم واألنشــطة الكفيلــة 
البحريــي  املجمــع  الصحــة يف  وتعزيــز  بتحســن 
وخفــض نســب اإلصابــة باألمــراض املزمنــة وتداعياهتــا 
وذلــك مــن خــالل وضــع اخلطــط واإلســراتيجيات 
الفعالــة وإطــالق املبــادرات واملقرحــات اجلديــدة الــي 
تســامه بدورهــا يف مواكبــة تعزيــز اجلوانــب الوقائيــة 
والتوعويــة محلايــة أفــراد املجمــع مــن خماطــر اإلصابة 

ــة. ــراض املزمن باألم



البحرين

تواصال لمسيرة النجاح والتميز عالميا.. 
اختيار وزارة الصحة البحرينية كأحد المؤسسات المقدمة 

لخدمات حكومية مميزة لنيل جائزة التميز لإلنجازات 
الحكومية العربية 2017م.. بخدمة النظام الصحي 

المتكامل بالرعاية الصحية األولية )المراكز الصحية(.. 
ــرة  ــاحل وزي ــعيد الص ــت س ــة بن ــتاذة فائق ــايل األس ــت مع تقدم
الصحــة مبملكــة البحريــن بالشــكر واالمتنــان لصاحــب المســو 
امللــي األمــر خليفــة بــن ســملان آل خليفــة رئيــس جملــس 
الــوزراء املوقــر حفظــة اهلل ورعــاه للــدمع املتواصــل والتجشيــع 
للقطــاع الــي بشــل عــام ولــوزارة الصحــة بشــل خــاص، 
والــذي أهلهــا للفــوز جبائزة المــز لإلجنازات احلكوميــة العربية، 
حيــث أبــرز ماكنــة البحريــن واســتطاعت مــن خالهلــا أن حتقــق 
إجنــازا جديــدا يضــاف ملســرة اإلجنــازات الــي حققهتــا خــالل 
الفــرة املاضيــة، مؤكــدة عــى أن هــذه املشــاريع املمــزة جتســد 
رؤى القيــادة احلكميــة لالرتقــاء بعمــل الــوزارات اخلدماتيــة الــي 

تعمــل لصــاحل خدمــة املواطــن البحريــي.
وقــد شــل الــدمع املتواصــل والتجشيــع لصاحــب المســو رئيــس 
الــوزراء املوقــر حفظــه اهلل، وكذلــك حصــول مســوه عــى التقديــر 
ــة  ــا املعلومــات واالتصــاالت يف التمني ــزة تكنولوجي ــاء جلائ والثن
ــو  ــج وختط ــذا الهن ــوزارة ه ــج ال ــا لتنهت ــا قوي ــتدامة، دافع املس
خبــى مطوحــة لالقتــداء هبــذا المنــوذج والــذي يعــد مــن المناذج 
الرائــدة يف العــامل حــن تصــدرت تقاريــر التمنيــة البريــة 
ــة،  ــة يف اململك ــة، وإدخــال نظــم االتصــاالت احلديث واالقتصادي
وحظــت بتقديــر واســع النطــاق يف احمليطــن العــريب والــدويل، 

وإشــادة االحتــادات واملنمظــات الدوليــة.
وأعربــت معــايل وزيــرة الصحــة عــن بالــغ خفرهــا الختيــار وزارة 
ــن كأحــد املؤسســات املقدمــة خلدمــات  الصحــة مبملكــة البحري
ــذي ســيؤهلها  ــال عــى املســتخدمن، وال ــة ممــزة تهسي حكومي
ــة،  ــة العربي ــزة المــز لإلجنــازات احلكومي للحصــول عــى جائ
ــة،  ــة العربي ــز المــز يف املنطق ــة جوائ ــا أاكدميي ــي تنمظه وال
مشــرة إىل أن البحريــن حصلــت عــى رشف هــذا التكــرمي بعــد 
ان تقدمــت بأحــد املشــاريع الــي تقدمهــا مضــن وزارة الصحــة 
ــة  ــة األولي ــة الصحي ــل بالرعاي ــي املتاكم ــام ال ــة النظ خلدم
)املراكــز الصحيــة(، وســوف يعقــد حفــل التكــرمي بالقاهــرة يف 
ســبمرب 2017م برعايــة وحضــور معــايل وزيــر االتصــاالت 
ــور  ــة الدكت ــر العربي ــة م ــات يف مجهوري ــا املعلوم وتكنولوجي
يــارس القــايض، حيــث تنعقــد احتفاليــة مــرامس تكــرمي الفائزيــن 

ــة. ــة العربي ــزة المــز لإلجنــازات احلكومي جبائ
 )I-Seha( ويعتــرب مــروع النظــام الوطــي لملعلومات الصحيــة
كأحــد أمه املشــاريع الوطنيــة الصحيــة الــي جيــري العمــل فهيــا 
وتطبيقهــا يف الوقــت احلــايل مبملكــة البحريــن، حيــث ســيوفر 
هــذا املــروع الوطــي خدمــات حصيــة ذات كفــاءة عاليــة مــن 

ــة املعلومــات باملجــال الــي  خــالل تطبيــق أفضــل نظــم تقني
وذلــك بالتعــاون مــع الســادة رشكــة انــدرا )Indra(، حيــث يــم 
هبــذا املــروع مراعــاة آخــر مــا توصلــت إليــه تقنيــة املعلومــات 
ــن  ــث يتضم ــي، حي ــال ال ــي يف املج ــتوى العامل ــى املس ع
توفــر لك مــا يهســم يف ريق اخلدمــات الصحيــة الــي تقدمهــا 
وزارة الصحــة مبستشــفياهتا ومراكزهــا الصحيــة لملواطنــن 

واملقميــن مبملكــة البحريــن.
ومنــذ تطبيــق املــروع يف ينايــر 2016م بلــغ عــدد املســتفيدين 
مــن اخلدمــة أكــر مــن 1.2 مليــون مريــض، ومت تجسيــل 86% 
كنســبة مويــة لرضــا املتعاملــن عــن اخلدمــة، بعــد أن حقــق األثر 
ــف  ــن، ويعمــل هــذا النظــام عــى انشــاء مل االجيــايب لملتعامل
طــي الكــروين لــل مريــض حيــوي مجيــع بياناتــه مــع تارخيــه 
ــي  ــام الوط ــروين بالنظ ــي االلك ــف الط ــط املل ــريض. ورب امل
لملعلومــات الصحيــة باكمــل األنمظــة الصحيــة األخــرى مــن 
خــالل نظــام الطلبــات االلكرونيــة لألشــعة واملختــرب والصيدليــة 
ــة لملــرىض، ممــا  ــالت االلكروني ــض مبــا فهيــا التحوي والمري
أهســم يف رسعــة تقــدمي هــذه اخلدمــات والطلبــات داخــل املراكــز 
الصحيــة مبــا فهيــا تقليــل فــرة انتظــار املــرىض. ورفــع كفــاءة 
التخشيــص والعــالج وتقليــل املخاطــر الطبيــة، خاصــة يف ظــل 
وجــود تطبيــق حيــوي أفضــل املارســات الطبيــة بكوهنــا قامئــة 
ــن  ــة م ــت وزارة الصح ــة باســمرار. ومتكن ــة وحمّدث ــى األدل ع
ــر خدمــة األشــعة  ــق توف خــالل هــذا النظــام الوطــي مــن حتقي
بــدون اســتخدام األفــالم املطبوعــة)Towards Filmless( عــى 
مســتوى مملكــة البحريــن، والــي أهســم يف تقليــل تلكفــة تقــدمي 
هــذه اخلدمــة لملــرىض. ونظــام الصيدليــة ينظــم للطــوامق الطبيــة 
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معليــة الطلبــات االلكرونيــة لألدويــة وبهسولــة، وكذلــك خدمــة 
نظــام اإلنــذار التلقــايئ مــن خــالل حفــص فعاليــة الــدواء 
وتعارضــه مــع األدويــة األخــرى أو األطعمــة أو حساســيته 
لملريــض. ومتكــن هــذا النظــام الوطــي مــن اصــدار التقاريــر 
ســواء اليوميــة أو الهشريــة أو الســنوية مكــروع وطــي 
ســيهسم يف وضــع اســراتيجية وطنيــة لتوفــر حيــاة حصيــة 

للجميــع.
الصحيــة  بالرعايــة  املتاكمــل  الــي  النظــام  ويســى 
 ،)I-Seha Full Solution in Primary Care(األوليــة
ــارب الســنة بــــ28 مركــز  ــق املــروع اســتغرق مــا يق لتطبي
ــن، وتتضمــن هــذا اخلدمــة مجموعــة  ــا مبملكــة البحري حصي
مــن اخلدمــات الصحيــة الــي تقــدم لملــرىض الكرونيــا عــرب 
النظــام الــي املتاكمــل لملراكــز الصحيــة، عملــا بــأن خدمة 
االستشــارة الطبيــة لملريــض تســتغرق مــا متوســطة 8 دقائق. 
وحيــدد لــل طبيــب بالرعايــة الصحيــة مجموعــة مــن مواعيــد 
املــرىض وحتتســب لــل مريــض 8 دقائــق اكستشــارة طبيــة 
تتضمــن ايضــا طلبــات األدويــة وجرعــات العالجيــة عــن طريــق 
ــرب واألشــعة  ــات املخت ــان طلب المريــض ورمبــا بعضــا األحي

والتحويــالت للرعايــة الصحيــة الثانويــة.

ومجموعــة األنمظــة الصحيــة املندرجــة حتــت اطــار هــذا املــروع 
بالرعايــة الصحيــة األوليــة مشلت مجموعة مــن التطبيقات الصحية 
مثــل تطبيــق نظــام جدولــة املواعيــد باملراكــز الصحيــة وعياداهتــا 
التخصصيــة، امللــف الطــي االلكــروين، نظــام املختــرب باملراكــز 
ــة، نظــام  ــز الصحي ــة باملراك ــات االلكروني ــة، نظــام الطلب الصحي
الصيدليــة باملراكــز الصحيــة، نظــام الفواتــر باملراكــز الصحيــة، 
امللــف الطــي االلكــروين باملراكــز الصحية)املرحلــة الثانيــة( 
ــة، نظــام  ــة باملراكــز الصحي ــادات التخصصي ــذي يمشــل العي وال
تطعميــات األطفــال ونظــام قســم رعايــة الطفولــة األمومــة، نظــام 
االجــازات املرضيــة، نظــام قســم األشــعة، نظــام أرشــفة الصــور 
ونظــام االتصــاالت، نظــام التقاريــر، اخلدمــة االلكرونيــة لملواعيد، 

واملكتبــة الطبيــة اخلارجيــة.
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السعودية

اتفاقية شراكة مجتمعية بين الصحة 
وجمعية )شفاء( لرعاية المصابين 

باألمراض المزمنة

ــوزان  ــن ف ــق ب ــور توفي ــة الدكت ــر الصح ــايل وزي ــع مع وق
ــة )شــفاء(  ــع مجعي ــة م ــة جممعي ــة رشاك ــة إتفاقي الربيع
اخلريــة لرعايــة املصابــن باألمــراض املزمنــة بالعامصــة 

املقدســة.
وتــأيت هــذه اإلتفاقيــة رغبــة مــن وزارة الصحــة يف تعزيــز 
مســامهة القطــاع اخلــري يف التمنيــة الصحيــة ومتكــن 
مجعياهتــا اخلريــة مــن تقــدمي خدمــات تمنويــة وفقــا 
لإلحتياجــات الفعليــة لملواطنــن جبــودة وكفــاءة عاليــة 
، حيــث يــم مــن خــالل اإلتفاقيــة إســتمثار إماكنيــات 
وقــدرات كال الطرفــن مبــا حيقــق التاكمــل وتوفــر رعايــة 
شــاملة للرحيــة املســتفيدة مــن خدمــات امجلعيــة وذلــك 

ــة. ــواردة يف اإلتفاقي ــواد ال ــق امل وف
وهتــدف اإلتفاقيــة أيضــا إىل خدمــة املــرىض والعمــل عى 
حتقيــق األهــداف املشــركة خلدمــة املجمــع والتعــاون يف 
املجــال الــي واالجمــايع والتقــي وبــراجم التوعيــة 
ــد  ــا بع ــل م ــة وتأهي ــراض املزمن ــة وماكحفــة األم الصحي
ــة  ــب وإقام ــداين والتدري ــات والتطــوع واملســح املي العملي

النــدوات وامللتقيــات الصحيــة وفــق األنمظــة الرمسيــة 
حبيــث يســى الطرفــان مبوجب هــذه اإلتفاقية إىل إنشــاء 
ــدوام  ــات ال ــة خــارج أوق ــات اجلراحي ــاجم دمع العملي برن
الرمســي خلدمــة املــرىض املجسلــن يف قــوامئ اإلنتظــار 
مل  الذيــن  امجلعيــة  مــن  احملولــن  املــرىض  وخدمــة 
يمكنــوا مــن احلصــول عــى اخلدمــة يف الوقــت املناســب 
أو لعجــزمه عــن محتــل تاكليفهــا حيــث يــم التعامــل معهــم 
ــة  ــا للسياســات واإلجــراءات الطبي ــوزارة وفق ــل ال مــن قب
ــوم الواحــد يف  ــك يف جراحــات الي املعمــدة لدهيــا ، وذل
ــرة  ــف واألذن واحلنج ــون واألن ــة العي ــات جراح ختصص

واجلراحــة العامــة.
وتــأيت هــذه املبــادرة يف إطار برناجم املشــاركة املجمعية 
أحــد مبــادرات وزارة الصحــة اجلديــدة اهلادفــة إىل تفعيل 
مجيــع مكونــات املجمــع لملســامهة يف التمنيــة الصحيــة 
ــوزارة واملجمــع  ــن ال ــة ب ــدة يف العالق ــاق جدي ــح آف وفت

مبــا يعــزز حصــة املواطنــن.
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حبضــور معــايل الدكتــور توفيــق بــن فــوزان الربيعــة أطلقــت وزارة الصحــة أوىل مبادرهتــا  
الصحيــة للتحــول الوطــي 2020 وذلــك  حتــت ممســى "منــوذج الرعايــة الصحيــة"، والــي 

تــأيت مضــن سلســلة مــن املبــادرات )أكــر مــن ٤٠ مبــادرة( ســيم اإلعــالن عهنــا الحقــا.
وقــال معــايل الدكتــور الربيعــة يف لكمتــه الــي ألقاهــا خــالل احلفــل املقــام هبــذه املناســبة 
يف مركــز أبكــس لملؤمتــرات  جبامعــة األمــرة نــورة  ، أنــه قبــل أن نبــدأ بــأي معــل لتطويــر 
اخلدمــات الصحيــة اكن البــد مــن تقيــم الواقــع بــل موضوعيــة ، خفســائرنا مــن احلــوادث 
ــات  ــن اإلصاب ــك ع ــات ناهي ــن اإلصاب ــرات اآلالف م ــاة وع ــوايل )8.000( وف ــة ح املروي
املزمنــة نتــج عهنــا إرتفــاع نســبة الوفيــات املبكــرة يف املجمــع ، إضافــة إىل إرتفــاع 
معــدالت المسنــة واخنفــاض نســبة املارســن للرياضــة وإنتشــار آفــة التدخــن خصوصــا 
بــن الشــباب ، مضيفــا معاليــه أن تلــك وبــال شــك معطيــات ســرفع حمــا مــا يــم ختصيصــه 

للرعايــة الصحيــة عامــا بعــد عــام وقــد تصــل يف عــام 2030 إىل )250( مليــار ريــال.
ــا  ــا إحتياجاتن ــتوعب متاًم ــي يس ــام حص ــتحداث نظ ــت إلس ــة دع ــه أن احلاج ــت معالي ولف
الصحيــة احلاليــة واملســتقبلية ، وأننــا حنتــاج لنظــام جديــد مبــي عــى أســس غــر تقليديــة 
ــول  ــات التح ــن أمه مكون ــك مف ــره، ولذل ــه وتطوي ــه وتقيمي ــه وإدارت ــة متويل ــى يف طريق ح
الــي مأسســة هــذا النظــام وأيًضــا إعــادة صياغــة طريقــة متويلــه لتكــون مســتقلة ومرنــة 
حبيــث ال تعمــد عــى نظــام املزانيــات بــل عــى معايــر الدفــع مقابــل اخلدمــة وذلــك ســعيا 

لرفــع فاعليــة مــا يبــذل هبــا مــن مــال وجهــد.
ــة ، مســترفا  ــات احلالي ــون حســب املعطي ــد أن يك ــام الب ــذا النظ ــاء ه مشــرًا إىل أن بن
ــر  ــى م ــا ع ــي إحتياجاتن ــي يل ــوذج حص ــيئة اهلل  لمن ــل مبش ــتقبلية لنص ــات املس املعطي

ــع. ــظ عــى حصــة وســالمة امجلي ــا وحياف ــا وألبنائن ــوام لن األع
وقــال معاليــه يف لكمتــه أن المنــو الســاكين يف بلدنــا يف إزديــاد وهــو مــن األعــى عــى 
مســتوى العــامل ومعــه تــزداد احلاجــة لرفــع إســتيعاب اخلدمــات الصحيــة هلــذا المنــو 
ــة  ــدالت المسن ــي ذكرناهــا حــوادث الســيارات ومع ــل ال ــل العوام ــا هلــذا العام وإذا أضفن

ــف. ــل التحــدي مضاع ــر جيع ــذا األم ــإن ه ــاض نســبة املارســن للرياضــة ف وإخنف
وأكــد معاليــه أنــه  بفضــل اهلل حققــت الصحــة خــالل الفــرة  الســابقة الكثــر مــن اإلجنازات 
يف قطاعاهتــا وخدماهتــا ، فعــى مســتوى الرعايــة الصحيــة األوليــة، ويه مكــون مهــم جــًدا 
ــف  ــة يف خمتل ــة أولي ــة حصي ــاح أكــر مــن )80( مركــز رعاي ــا الــي مت إفتت يف نظامن
أحنــاء اململكــة منــذ شــعبان العــام املــايض ليصبــح لدينــا أكــر مــن )2,390( مركــز حصــي 
قدمــت خدمــات الرعايــة األوليــة , التحصينــات, األمــراض املزمنــة , رعايــة األمومــة والطفــل 
الســلم ألكــر مــن )52( مليــون مراجــع ، ومت كذلــك خــالل العــام املــايض تطعــم أكــر مــن 
)2( مليونــن  خشــص ضــد األنفلونــزا ، مكــا زاد عــدد املراكــز الصحيــة والــي تعمــل ملــدة 
)16( ســاعة بنســبة )%100( وأصبــح لدينــا )152( مركــز حصــي  يعمــل بالنظــام املمتــد 
ــدد  ــل بنظــام االســتدعاء ، مكــا زاد ع ــك )498( مركــز حصــي يعم ــب هنال ــا إىل جن وجنب

املراكــز الصحيــة الــي  تقــدم الرعايــة العاجلــة بنســبة )%50( لتصبــح )107( مراكــز.
ــية  ــة النفس ــدمي الرعاي ــاد لتق ــادات اإلرش ــداد عي ــا أع ــت أيض ــه  تضاعف ــه أن ــان معالي وأب
االوليــة   ليصبــح  لدينــا )55( عيــادة موزعــة يف خمتلــف مناطــق اململكــة ، مكــا مت إضافــة 
ــك زاد  ــف مناطــق اململكــة ، وكذل ــادات اإلستشــارية يف )82( مركــز حصــي يف خمتل العي
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عــدد عيــادات ماكحفــة التدخــن بنســبة )%160( وبلــغ عددهــا 
ــادة ،مكــا  حصــل )55( مركــز عــى هشــادة   ااّلن )160( عي
اإلعمــاد ملعايــر اجلــودة الطبيــة مــن جملــس إعمــاد املنشــأت 

الصحيــة ســبايه .
ــة  ــه مبشــاركة )9300( مــن الطــوامق الطبي ــه أن وأوحض معالي
إنطــالق  العــام  هــذا  هشــد  الصحيــة  باملراكــز  والصحيــة 
مــروع املســح الــي الســاكين والــذي يســهتدف حــوايل 
)50(  ألــف أرسة )٢٥٠( ألــف نمســة يف خمتلــف مناطــق 
اململكــة وهيــدف لتكويــن قاعــدة معلومــات دقيقــة عــن الوضــع 

ــي باململكــة. ال
وعــى صعيــد بــراجم الصحــة العامــة، أشــار معــايل د الربيعــة 
أن الصحــة  واصلــت   تنفيــذ  الكثــر مــن الــرباجم واألنشــطة 
مثــل امحلــالت الصحيــة التثقيفيــة ومحــالت تعزيــز الصحــة 
حيــث هشــدت تفاعــل أكــر مــن )3( ماليــن مســهتدف وغطــت 
العديــد  مــن املواضيــع الصحيــة املهمــة مثــل محــالت الســكري 
ومحلــة الكشــف عن رسطــان الثــدي -رسطــان القولون-رسطان 
الدرن-القلــب- اإلنفلونزا-اللكــى-  الســكري-املالريا-  الثــدي- 

الهتــاب املفاصل-هشاشــة العظام-املضــادات احليويــة- اإليــدز 
ــر  ــرة وممــزة لتطوي ــودًا كب ــوزارة جه ــت ال وغرهــا، مكــا بذل
ّاليــة العمــل ملركــز  )937( حيــث مت تقــدمي اكــر مــن  )100( 
ألــف إستشــارة حصيــة ، باإلضافــة إىل أكــر مــن )15( ألــف 

إستشــارة حصيــة عــرب منصــات التواصــل اإلجمــايع.
وقــال معاليــه أنــه  يف جمــال اخلدمــات العالجيــة فلدينــا بفضــل 
اهلل أكــر مــن )279( مستشــى تضــم  أكــر مــن )42( ألــف 
ــن )16(  ــر م ــة أك ــا  اخلارجي ــتقبل عياداهت ــث تس ــر حي رسي
مليــون مراجــع ســنويا فميــا تســتقبل أقســام الطــوارئ  أكــر 
مــن )18( مليــون مــن حــاالت الطــوارئ املرضيــة و )21( 
مليــون مــن حــاالت طــوارئ اإلصابــات ، مكــا أجريــت  يف 
ــة  ــة جراحي ــف معلي مستشــفيات الصحــة أكــر مــن )500( أل
وأكــر مــن )240( ألــف حالــة والدة ،  ويضــاف إىل ذلــك مــا 
مت حتقيقــه مــن إجنــازات يف برنــاجم الفحــص املبكــر حلديــي 
الــوالدة إذ أنــه خــالل األربــع ســنوات األخــرة مت الكشــف 
ــاج  ــة حتت ــة تبــن مــن خالهلــا  622 حال عــى 720 ألــف حال
تدخــل عــاليج ، مكــا مت إرتفــاع نســبة حفــص المســع بنســبة 
ــا  ــد بنســبة %90.. ،الفت ــب لملوالي %89 ونســبة حفــص القل
معاليــه أنــه ليســت هــذه يه اإلجنــازات لوحدهــا حفســب بــل 
اكن هنــاك إجنــازات أخــرى بفضــل اهلل ركــزت عــى رفــع 
كفــاءة التشــغيل وتطويــر األداء اإلداري وبيئــة العمــل باإلضافــة 
ــل الكــوادر مبختلــف ختصصاهتــا وفاهتــا وأن  ــر وتأهي لتطوي
العمــل مســمر ومتواصــل بــإذن اهلل ملواكبــة االحتيــاج املزتايــد 

خلدمــات الرعايــة الصحيــة مكــا وكيفــا.
ــم  ــر من ــإن الكث ــال ف ــة احل ــه بطبيع ــاًل  أن ــه قائ ــوه معالي ون
!وهــل ســيطبق؟ ومــى ؟  الــي  التأمــن  يتســاءل عــن 
ــإذن اهلل ســيطبق ، لكــن التأمــن الــي حــى  واجلــواب ب
ــه  ــر يف حصــة املواطــن فإن ــد ومؤث يكــون موجــود بشــل مفي
ــه  ــد، خبدمات ــل جي ــس بش ــي مؤس ــام حص ــاج  إىل نظ حيت
ــة وطريقــة  ــة واملالي ــه اإلداري ومبقــديم هــذه اخلدمــات وأنمظت
يكــون جاهــز  أن  متويلــه وترابــط مكوناتــه، لك هــذا البــد 

ومناســب قبــل أن نبــدأ يف التأمــن الــي.
ــن  ــق التأم ــت وتطب ــدول طبق ــن ال ــرًا  م ــه أن كث ــا معالي مبين
الــي بــدون توفــر هــذه البــى األساســية وفشــلت ومازالــت 
أنمظهتــا الصحيــة تفشــل يف إجيــاد نظــام حصــي جيــد. 
والســبب أهنــا جتاهلــت خطــوات أساســية مهمــة لتأمــن حصي 
ــدأ مــن  ــأي حــال أن نب ــا ب ــر عــى املســتفيد ، وال ميكنن ــه أث ل

حيــث بــدأ اآلخــرون بــل جيــب علينــا أن نبــدأ مــن حيــث إنهتــوا 
ونســتفيد مــن جتارهبــم وخرباهتــم يف هــذا الشــأن لذلــك 
ــد أن تكــون بتحســن ورفــع جــودة اخلدمــات  ــة الب ــإن البداي ف
ــا  ــدة لنظامن ــات جدي ــة خدم ــا إضاف ــة املوجــودة وأيًض الصحي
الــي، وقبــل البــدء برفــع مســتوى اخلدمــات الصحيــة اكن 
ــب  ــون متناس ــي ليك ــام ال ــة النظ ــادة صياغ ــن إع ــد م الب

ــاج احلــايل واملســتقبي. ــه مــع جحــم اإلحتي باكمــل مكونات
وقــال معاليــه أننــا جنمــع اليــوم لنتشــارك ســويا يف  إطــالق 
مكــون مهــم مــن مكونــات خطــة الــوزارة ملســتقبل حصــي واعــد 
يف اململكــة ، موحضــا أن لك نظــام حصــي يقــوم عــى آليــات 
معليــة لتقــدمي الرعايــة الصحيــة وآليــات ووســائل وخصائــص 
تــوحض كيفيــة إســتفادة الفــرد واملجمــع من اخلدمــات الصحية 

وأن هــذه اآلليــات تبــى عــى أســاس منــوذج رعايــة فعــال.
ــوم أهيــا األخــوة  ــا نشــاركم الي ــة أنن ــايل د. الربيع ــال مع وق
واألخــوات المنــوذج اجلديــد للرعايــة الصحيــة يف اململكــة 
العربيــة الســعودية ، مشــرًا أن هــذا المنــوذج مصــم مبشــاركة 
ــع مناطــق ومــدن اململكــة، مكــا  لك أحصــاب الشــأن مــن مجي
مصــم ليكــون يف قلــب التغيــر الــذي نــح لــه لنــا وألبنائنــا.
ــإذن اهلل حمــور  ــون ب ــذا المنــوذج ســعينا ليك وأضــاف أن ه
اهماماتــه وآليــات معلــه اإلنســان ، يســتفيد مــن اخلــربات 
ويوظــف الطاقــات ويســتخدم املــوارد ويوجههــا حبمكــة وفعاليــة 
ويواجــه التحديــات ويســترف املســتقبل وحيافــظ عــى حصــة 
الســلم قبــل أن يعتــي مبــرض الســقم وذلــك مبــا يقدمــه 
ــة وســميّكن األحصــاء احلفــاظ عــى حصهتــم  مــن دمع ورعاي

ــم. واملــرىض العــالج مــن مرضه
ولفــت معاليــه أن هــذا المنــوذج ســيعيد هيلكــة الرعايــة الصحية 
األوليــة ويدمعهــا بــأدوات ومبــادرات جتعلهــا فعالــة وقريبــة مــن 
املواطــن ويف هــذا المنــوذج أيًضــا ســتكون التقنيــة فيــه مكــون 
أســايس ليكــون منــوذج معــارص حيقــق اإلســتفادة القصــوى 

مــن التقنيــة وتطــورات العــر احلديــث.
وأختــم معاليــه لكمتــه موحضــا أن هــذا المنــوذج ســميّكن 
ــة  ــى الصح ــاظ ع ــن املســامهة يف احلف ــراد واملجمــع م األف
والطريقــة الصحيحــة للتعامــل مــع املــرض مث يف احلصــول 
عــى اخلدمــة الصحيــة واإلســتفادة مهنــا ، وأن هــذا المنــوذج 
حبلولــه وآلياتــه ســينقل اخلدمــة مــن املستشــفيات لملنــازل 
وســركز عــى النتــاجئ واألثــر عوضــا عــن األنشــطة واإلدارة 
ومبــدأه األمه "الوقايــة قبــل العــالج" ولذلــك ســيكون مــن خالل 
المنــوذج تركــز خــاص عــى بــراجم الصحــة العامــة وأنشــطة 
تعزيــز الصحــة والتثقيــف الــي بــل أدواتــه ووســائله 

ــارصة. ــرة واملع املؤث
ــدث د دمحم  ــث حت ــات حي ــن اللك ــدد م ــت ع ــك ألقي ــب ذل عق
الصغــر عــن منــوذج الرعايــة الصحيــة ومكوناتــه مكــا حتــدث 
ــاجم التحــول الــي وحتــدث د  ــن برن ــد الشــيباين ع د خال
هشــام اخلشــان عــن إصــالح وإعــادة هيلكــة خدمــات الرعايــة 
الصحيــة وحتــدث د عبــداهلل عســري عــن املركــز الوطــي 
للوقايــة مــن األمــراض وكذلــك حتــدث د عبداإللــه هوســاوي عــن 
املركــز الســعودي لســالمة املــرىض وحتــدث د راشــد القعــوان 
عــن التحــول املؤســيس ملرافــق الصحــة وأيضــا حتــدث د 
يوســف باســودان عــن الراكــة بــن القطــاع العــام واخلــاص 
ــادة أعــداد املارســن  وحتــدث أيضــا أ محــد عفيــي عــن زي

ــن وحتســن تدريهبــم. الصحي
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مببــادرة  العمــل  رمسيــا  "الصحــة"  منظومــة  بــدأت 
"إنشــاء نظــام التتبــع االلكــروين"  الــي تنفذهــا اهليئــة 
ــادرات  ــك مضــن سلســلة مب ــدواء وذل ــذاء وال ــة للغ العام
منظومــة الصحــة  األربعــن الــي تســى مــن خالهلا إىل 
ــة  ــة يف اململك ــة الصحي ــق الرعاي ــات ومراف ــر خدم تطوي
واإلرتقــاء هبــا مبــا يلــي متطلبــات املجمــع الســعودي، 
ويــرىق لتطلعــات القيــادة الرشــيدة –رعاهــا اهلل-، وذلــك 
ــول  ــاجم التح ــة مضــن برن ــا املندرج ــار مبادراهت يف إط

الوطــي 2020.
التتبــع  نظــام  إنشــاء  تتضمــن  اجلديــدة  املبــادرة 
جهودهــا  يف  املنظومــة  ســيدمع  الــذي  اإللكــروين 
ــد  ــة عــى سلســلة توري ــة إلحــاكم وتشــديد الرقاب اهلادف
األدويــة يف اململكــة، وتطويــر أرشــيٍف حمــدٍث بإســمرار 
البــالد  املتداولــة يف  الطبيــة  واملســتحرضات  لألدويــة 
ــا  ــا، م ــالمهتا وتوفره ــن س ــد م ــا، والتأك ــة توزيعه ملعرف
يتيــح التدخــل الرسيــع عنــد احلاجــة لحســب أي عقاقــر 
األدويــة  ماكحفــة  جهــود  ويعــزز  مســتحرضات،  أو 
املغشوشــة، ومينــع تــرسب األدويــة املخصصــة للجهــات 
احلكوميــة إىل القطــاع اخلــاص، كذلــك ســيوفر النظــام 
اجلديــد لملختصــن منــط إســتخدام األدويــة، ووتــرة 
إســهتالكها، ورصــد األدويــة واملســتحرضات الــي يســاء 

إســتخدامها.
النظــام اإللكــروين ســيتضمن قاعــدة بيانــات رمقيــة 
ســتوظف مــن أجــل التتبــع الدقيــق لألدويــة بواســطة 
ــة  ــذ حلظ ــٍل مهنــا، من ــود" اخلــاص ب ــز "البارك الرم
لملســهتلك  وصوهلــا  وحــى  املصنــع،  مــن  خروجهــا 
الهنــايئ، وســيكون هلــذه املبــادرة آثاٌر إجيابيــة واعدة يف 
احلفــاظ عــى الصحــة العامــة، ودرء خماطــر اإلســتخدام 

ــرى. ــة األخ ــتحرضات الطبي ــة واملس ــلي لألدوي الس
يذكــر أن برنــاجم التحــول الوطــي يف القطــاع الــي 
ــن خــالل  ــة يف "الصحــة" م ــق قميــة مضاف هيــدف خلل
حتســن النتــاجئ الصحيــة واحلصــول عــى اخلدمــات 
الصحيــة وطريقــة تقــدمي الرعايــة الصحيــة لملــرىض 
وكذلــك توفــر رعايــة حصيــة متاكملــة ترتــي ألعــى 

ــة. ــر الدولي املعاي
مكــا يعــد برنــاجم التحول الوطــي 2020 أوىل اخلطوات 
حنــو جتســيد رؤيــة اململكــة 2030 باعتبارهــا مهنجــا 
اململكــة،  والتمنــوي يف  االقتصــادي  للعمــل  وخارطــة 
ويــرمس التوجهــات والسياســات العامــة واملســهتدفات 
ــدًا عــى  وااللزتامــات اخلاصــة هبــا لتكــون منوذجــا رائ

ــة املســتويات. اكف
ــدة يف ســياق  ــة الصحــة اجلدي ــادرات منظوم ــأيت مب وت
املرحلــة األوىل مــن برنــاجم التحــول الوطــي 2020 الي 
ــس الشــؤون  ــا بالراكــة بــن جمل جيــري تنفيذهــا حالي
االقتصاديــة والتمنيــة و18 جهــة حكوميــة ، وتتضمــن 
755 مبــادرة يف خمتلــف املجــاالت االقتصادية والتمنوية 
واالجماعيــة، والــي ينتظــر أن تهســم يف حتــول اململكــة 
حنــو العــر الرمقــي، وتعزيــز الــرااكت بــن القطاعــن 
ــوى  ــف، وتعظــم احملت ــد الوظائ ــام واخلــاص، وتولي الع

احملــي.
ــدواء  ــذاء وال ــة للغ ــة العام مكــا جتــدر اإلشــارة أن اهليئ
ــز) حــالل  ــادرة مرك ــس مب ــت أيضــا مؤخــرًا امخلي أطلق
( الــذي ســيتوىل إصــدار هشــادات وعالمــات احلــالل 
ــارج  ــل وخ ــات داخ ــف املنشــآت واملنتج الســعودية ملختل
الســوق احملــي واإلســتفادة مــن ماكنــة اململكــة إســالميا 

ــة واملنتجــات احلــالل. ــا رئيســيا لألغذي ــون مرجع لتك

ضمن سعيها لتحقيق مستهدفات برنامج 
التحول الوطني في القطاع الصحي بحلول 

2020م “الصحة” تشدد الرقابة على سلسلة 
توريد األدوية في المملكة وتطلق نظامًا 

للتتبع اإللكتروني
40
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تنفــذ منظومــة "الصحة" مبادرة الصحــة اإللكرونية، 
ــاجم  ــة مضــن برن ــن املندرج ــا األربع ــر مبادراهت آخ
التحــول الوطــي 2020، والــي ســتعمل مــن خالهلــا 

عــى
حتســن كفــاءة وفاعليــة الرعايــة الصحيــة عــرب إعماد 
تكنولوجيــا املعلومــات والتحــول الرمقــي مــن أجــل 
تزويــد %70 مــن ســاكن اململكــة بجســالت طبيــة 

ــام 2020م. ــول الع ــة موحــدة حبل رمقي
ومبوجــب املبــادرة اجلديدة، ســتدمع املنظومة العاملن 
ــاء وممرضــن  ــن أطب ــة م ــة الصحي يف قطــاع الرعاي
عــرب تزويــدمه ببيانــات مرضــامه أيمنــا ويف أي وقــت 
حيتاجوهنــا، مبــا يف ذلــك اكفــة املعلومــات الصحيــة 
املوثقــة، باإلضافــة إىل خدمــات الــدمع اإللكينيــي 
واإلداري، والتواصــل، واحلصــول عــى اإلستشــارات 
عــن بعــد، وينتظــر مــن هــذا النظــام املتطــور خفــض 
األخطــاء الطبيــة والتخشيصيــة، واآلثــار اجلانبيــة 
لألمــراض، مكــا ســيتيح إماكنيــة التعلــم الطــي 
املســمر عــرب اإلنرنــت، باإلضافــة اىل احلــد مــن 

ــات. تكــرار التحقيق
الوطــي يف  التحــول  برنــاجم  بالذكــر أن  اجلديــر 

القطــاع الــي هيــدف خللــق قميــة مضافــة يف 
"الصحــة" مــن خــالل حتســن النتــاجئ الصحيــة 
ــة وطريقــة تقــدمي  واحلصــول عــى اخلدمــات الصحي
الرعايــة الصحيــة لملــرىض وكذلــك توفــر رعايــة 

ــة.   ــر الدولي ــع املعاي ــة ترتــي ألرف ــة متاكمل حصي
ويعــد برنــاجم التحول الوطــي 2020 أوىل اخلطوات 
حنــو جتســيد رؤيــة اململكــة 2030 باعتبارهــا مهنجــا 
وخارطــة للعمــل االقتصــادي والتمنــوي يف اململكــة، و 
يــرمس التوجهــات والسياســات العامــة واملســهتدفات 
وااللزتامــات اخلاصــة هبــا لتكــون منوذجــا رائــدًا 

عــى اكفــة املســتويات.
وتــأيت مبــادرات منظومــة الصحــة اجلديدة يف ســياق 
املرحلــة األوىل مــن برنــاجم التحــول الوطــي 2020 
ــا بالراكــة بــن جملــس  الــي جيــري تنفيذهــا حالي
الشــؤون االقتصاديــة والتمنيــة و18 جهــة حكوميــة 
املجــاالت  خمتلــف  يف  مبــادرة   755 وتتضمــن   ،
ــر  ــي ينتظ ــة، وال ــة واالجماعي ــة والتمنوي االقتصادي
أن تهســم يف حتــول اململكــة حنــو العــر الرمقــي، 
ــز الــرااكت بــن القطاعــن العــام واخلــاص،  وتعزي

ــوى احملــي. ــف، وتعظــم احملت ــد الوظائ وتولي
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ــز الســعودي  ــادرة املرك ــة مب ــة الصح دشــنت منظوم
لســالمة املــرىض مضــن سلســلة مبادراهتــا األربعــن 
الــي هتــدف لتحقيــق مســهتدفات برنــاجم التحــول 

ــة 2030. ــة التطويري ــة اململك الوطــي 2020 ورؤي
وهتــدف املبــادرة اجلديــدة إىل رفــع مســتوى الــويع 
واملعرفــة بســالمة املــرىض، وتعزيــز واعمــاد أفضــل 
املارســات يف مجيــع املنشــآت الصحيــة يف اململكــة، 
لالرتقــاء  الالزمــة  والبحــوث  الدراســات  وإجــراء 
مبســتوى املرافــق الصحيــة فميــا يتعلــق بســالمة 

ــرىض. امل
كذلــك، تســى املبــادرة لرفــع نســبة املرافــق الصحيــة 
الــي تقــدم تقاريــر عــن األداء الشــامل ومعايــر 
ــع نســبة املستشــفيات  اجلــودة بنســبة 100%، ورف
الــي تــي مبعــدل املتوســط األمريــي لثقافــة ســالمة 
املــرىض وهــو )50%( مــا ســيؤدي إىل رفع مســتوى 
الــويع واملعرفــة بســالمة املــرىض لــدى متلــي ومقدم 

اخلدمــة الصحيــة.
وســيم تنفيــذ هــذه املبــادرة عــرب وضع اســراتيجيات 
للتريعــات  املقرحــات  وتقــدمي  املــرىض،  ســالمة 
واألنمظــة الصحيــة، وإنشــاء نظــام وطــي لإلبــالغ عن 
األخطــاء الطبيــة، ومتابعــة وتقيــم املنشــآت الصحيــة 
احلكوميــة واخلاصــة فميــا خيــص ســالمة املــرىض.

السعودية
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منظومة الصحة تطلق
“المركز السعودي لسالمة المرضى”

وســتهسم املبــادرة اجلديــدة مبــارشة يف حتقيــق 
مســهتدفات برنــاجم التحــول الوطــي يف القطــاع 
الــي مــن حيــث خلــق القميــة املضافــة مــن خــالل 
حتســن النتــاجئ الصحيــة ورفــع ســوية اخلدمــات 
املقدمــة لملســتفيدين، وتطويــر طريقــة تقــدمي تلــك 
اخلدمــات لملــرىض، وكذلــك توفــر رعايــة حصيــة 

متاكملــة ترتــي ألعــى املعايــر الدوليــة.
ويعــد برنــاجم التحول الوطــي 2020 أوىل اخلطوات 
باعتبارهــا   2030 اململكــة  رؤيــة  جتســيد  حنــو 
مهنجــا وخارطــة للعمــل االقتصــادي والتمنــوي يف 
اململكــة، وهــو يــرمس التوجهــات والسياســات العامــة 
لتكــون  هبــا  اخلاصــة  وااللزتامــات  واملســهتدفات 

ــتويات. ــة املس ــى اكف ــدًا ع ــا رائ منوذج
وتــأيت مبــادرات منظومــة الصحــة اجلديدة يف ســياق 
املرحلــة األوىل مــن برنــاجم التحــول الوطــي 2020 
ــا بالراكــة بــن جملــس  الــي جيــري تنفيذهــا حالي
الشــؤون االقتصاديــة والتمنيــة و18 جهــة حكوميــة 
املجــاالت  خمتلــف  يف  مبــادرة   755 وتتضمــن 
ــر  ــي ينتظ ــة، وال ــة واالجماعي ــة والتمنوي االقتصادي
أن تهســم يف حتــول اململكــة حنــو العــر الرمقــي، 
ــز الــرااكت بــن القطاعــن العــام واخلــاص،  وتعزي

ــوى احملــي. ــف، وتعظــم احملت ــد الوظائ وتولي



عمان

انعقــد يف ســلطنة معــان مؤخــرًا االجمــاع التشــاوري األول لنظــام 
االعمــاد العــاين لملؤسســات الصحيــة الــذي نمظتــه وزارة الصحــة 
وذلــك عــى مــدار يومــن وذلــك حتــت رعايــة معــايل الدكتــور أمحــد 

بــن دمحم الســعيدي وزيــر الصحــة.
شــارك يف االجمــاع 150 مشــاراًك مــن املســؤولن بــوزارة الصحــة، 
وعــدد مــن اخلــرباء املختصــن يف هــذا املجــال مــن داخــل وخــارج 

الســلطنة.
االجمــاع هــدف إىل تســليط الضــوء عــى أبــرز مواصفــات بــراجم 
االعمــاد ذات األداء العــايل وتوفــر االرشــاد والتوجيــه بشــأن 
ــة اخلاصــة بتطويــر معايــر االعمــاد  ــة عــى األدل املارســات املبني
لملؤسســات الصحيــة، وكذلــك حتقيــق رشاكــة مســمرة وتعلــم 
ــة االعمــاد الوطــي )احملــي(.  ــر منظوم ــل تطوي ــن أج ــدم م متق

تضمــن االجمــاع جلســات متنوعــة مت خالهلــا اســتعراض جتــارب 
بعــض الــدول ومؤسســات االعمــاد الدوليــة يف انشــاء املعايــر 
ــة  ــوات العملي ــام االعمــاد ووضــع اخلط ــة يف نظ ــوات املتبع واخلط
املفــرض إتباعهــا إلنشــاء املعايــر لنظــام االعمــاد العــاين، كذلــك 
وضــع آليــة اختيــار املقميــن واملعايــر والصفــات الواجــب توافرهــا 
يف بــراجم التدريــب ومعرفــة كيفيــة ادارة منظومــة االعمــاد ونظــام 
املتابعــة وغرهــا، بعدهــا مت فتــح النقــاش وتبــادل اآلراء مــع احلضور 

حــول مــا مت طرحــة يف هــذه احللقــات . 
اجلديــر بالذكــر ان االعمــاد يعــرف بأنــه معليــة تقيــم تقــوم هبــا جهــة 
تقيــم وطنيــة وخارجيــة لتقديــر توافــق املنشــأة الصحيــة مــع املعايــر 
ــة أو جهــة االعمــاد، حيــث هيــدف  ــل هيئ املوضوعــة مســبقا مــن قب
مــروع االعمــاد إىل تطويــر أنمظــة وإجــراءات تقــدمي اخلدمــة 
لتحســن جــودة خدمــات الرعايــة الصحيــة وبالتــايل حتســن النتيجــة 
املرجــوة مــن العــالج، ونظــام االعمــاد يمشــل املستشــفيات احلكومية 
التخصصيــة  الصحيــة  واملراكــز  واملجمعــات  والعســكرية  املدنيــة 

واملستشــفيات اخلاصــة. 

انعقاد االجتماع 
التشاوري األول 

إلنشاء نظام 
االعتماد العماني 

للمؤسسات الصحية
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تخريج الدفعة األولى من
خريجي برنامج اإلرشاد 

الوراثي
احتفلــت وزارة الصحــة يف ســلطنة معــان مؤخــرا بتخــرجي 
الدفعــة األوىل مــن خرجيــي برنــاجم اإلرشــاد الــورايث وذلــك 
حتــت رعايــة رىع ســعادة الدكتــور عــي بــن طالــب اهلنــايئ 

وكيــل وزارة الصحــة لشــؤون التخطيــط.
يعتــرب الربنــاجم أول برنــاجم أاكدميــي تعلــي متاكمــل يف 
ختصــص اإلرشــاد الــورايث عــى مســتوى دول اخلليــج 
العــريب وهــو عبــارة عــن 9 أجــزاء مقمسة حســب التخصص 
واملتطلبــات االاكدمييــة تنفــذ خــالل مــدة زمنيــة حمــددة )16 
ــوم  ــل بدرجــة دبل ــه مهنــج أاكدميــي متاكم هشــرا(. مكــا أن
ــة  ــوا بتأدي ــن ليقوم ــدين وراثي ــداد مرش ــل وإع ــايل لتأهي ع

ــورايث جبميــع حمافظــات الســلطنة. خدمــة األرشــاد ال
ــاجم  ــل الربن ــة لتاكم ــذه املارســة العملي ــة ه ــا بأمهي وإميان
العــاليج والوقــايئ اخلــاص باالمــراض الوراثيــة بالســلطنة 
فقــد مت إعــداد مهنــج أاكدميــي حيــوي مجيــع اجلوانــب 

ــورايث. ــل املرشــد ال ــة اخلاصــة بتأهي ــة والعملي النظري
ويعــد هــذا الربنــاجم التعلــي األول مــن نوعــة بــدول جملــس 
التعــاون واملنطقــة حيــث ال يوجــد برنــاجم أاكدميــي للتأهيــل 
ــم  ــة وإمنــا ي ــورايث باملنطق ــايل يف جمــال االرشــاد ال الع
االبتعــاث للخــارج للحصــول عــى هــذة الدرجــة العمليــة 
ــة  املتخصصــة. ولقــد مت عــرض الربنــاجم عــى جهــات دولي
امجلعيــة  مهنــا  املجــال،  ذات  يف  ومتخصصــة  حممكــة 
االوروبيــة لإلرشــاد الــورايث ممثــال يف بعــض االعضــاء 
ــة  ــن اململك ــن م ــى متخصص ــرض ع ــك ع ــن وكذل املؤسس
وتأهيــل  إعــداد  يف  جتارهبــم  مــن  لإلســتفادة  املتحــدة 

ــورة.  ــرأي واملش ــى ال ــول ع ــن للحص ــدين وراثي مرش
ــع الهشــادات  ــام رايع املناســبة بتوزي ــل ق ــام احلف ويف خت
ــع احلضــور بالتجــول يف  ــام م ــن مث ق عــى اخلرجيــات وم
املعــرض املصاحــب والــذي اشــمل عــى البحــوث املشــاركة 

واســمع لــرح حوهلــا. 

عمان
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تدشين نظام الترصد 
االلكتروني )ترصد(

دشــنت وزارة الصحــة يف ســلطنة معــان مؤخــرا 
والدليــل  )ترصــد(،  اإللكــروين  الرصــد  نظــام 
الوطــي  واإلطــار  الســارية  لألمــراض  الوطــي 
لالســتجابة ألحــداث الصحــة العامــة وذلــك حتــت 
رعايــة معــايل الدكتــور أمحــد بــن دمحم الســعيدي 
ــة، حبضــور أحصــاب الســعادة وكالء  ــر الصح وزي
وزارة الصحــة وعــددا مــن أحصــاب الســعادة وكالء 
الــوزارات املعنيــة ومديــري معــوم اخلدمــات الصحية 
القطاعــن  مــن  العالقــة  املختصــة ذات  واجلهــات 
احملــارضات  قاعــة  يف  وذلــك  واخلــاص  العــام 

جبامــع الســلطان قابــوس األكــرب.
ونظــام "ترصــد" االلكــروين نظــام يعــي بالتبليــغ 
وترصــد خمتلــف األمــراض مــن خمتلــف املؤسســات 
الصحيــة الــي تعمــل بنظــام )الشــفاء 3+( والبالــغ 
ــح النظــام  ــة، مكــا يتي ــا 102 مؤسســة حصي عدده
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اإلبــالغ عــن احلــاالت األخــرى مــن خمتلــف املؤسســات 
الــي ليــس هبــا ربــط شــبي أو تلــك املؤسســات 
الــي هبــا نســخ خمتلفــة مــن خــالل تطبيــق االنرنــت 
املتوفــر باملديريــات العامــة باحملافظــات لإلبــالغ عهنــا 

ــا مــن قبــل املعنيــن.  الكروني
ودشــنت الــوزارة اإلطــار الوطــي لالســتجابة ألحــداث 
الصحــة العامــة الــذي اكن مضــن املطالــب األساســية 
أثنــاء معليــة التقيــم اخلــاريج املشــرك الــذي نفذتــه 
الســلطنة بالتعــاون مــع منمظــة الصحــة العامليــة إلقلــم 
رشق املتوســط، ولــه دور إجيــايب يف معليــة التنســيق 
الصحــة  وزارة  داخــل  التخصصــات  خمتلــف  بــن 
والقطاعــات األخــرى مــن خمتلف اجلهــات ذات العالقة.
وعــى هامــش احلفــل مت اعمــاد اإلصــدار الثالــث 
للدليــل الوطــي لألمــراض املعديــة الــذي يعــد مرجعــا 
عمليــا لــذوي االختصــاص يف جمــال التعامــل مــع 

األمــراض املعديــة وأحــداث الصحــة العامــة مــن 
ــل إىل  ــث يتطــرق الدلي منظــور الصحــة العامــة، حي
تنــاول لك مــرض عــى حــدة مــن زوايــا خمتلفــة 
اكجلوانــب التخشيصيــة والوقائيــة وأنشــطة ماكحفــة 
ــل  ــن أج ــا م ــب اختاذه ــراءات الواج ــدوى واإلج الع
الســيطرة عــى املــرض وكبــح رسايتــه يف املجمــع، 
وحيتــوي اإلصــدار الثالــث للدليــل الوطــي لألمراض 
املعديــة عــى أحــدث التوصيــات الصــادرة مــن قبــل 
ــة  ــل منمظــة الصح ــة مث ــات واملنمظــات الدولي اهلي

ــا. ــارف علهيــا دولي ــوت اخلــربة املتع ــة وبي العاملي

ــة تدشــن اإلصــدار  مكــا مت أيضــا خــالل الفعالي
الــي  العامــة،  للصحــة  العمليــة  لملجلــة  األول 
ــع ســنوية تصــدر لك 3 أهشــر  ــون رب ســوف تك
عــن طريــق املديريــة العامــة ملراقبــة وماكحفــة 
تكــون  أن  القامئــون علهيــا  ويأمــل  األمــراض، 
القطاعــات يف  العامــة مجليــع  للصحــة  منــربًا 
ــة  الســلطنة وســوف تقــوم بنــر التقاريــر الدوري

ألحــداث الصحــة العامــة.
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االحتفال بيوم 
التمريض الخليجي
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ــة يف وزارة الصحــة  شــاركت مؤخــرا الســلطنة ممثل
المريــض  بيــوم  االحتفــال  التعــاون  جملــس  دول 
ــذي يصــادف الثالــث عــر مــن مــارس  اخللــي ال
ــأيت هــذا العــام حتــت شــعار  ــذي ي مــن لك عــام وال

ــاك". ــاك لرنع ــي، مع ــض اخلل ــوم المري "ي
ــوم  ــاون بي ــس التع ــاالت دول جمل ــع احتف ــا م وتزامن
المريــض اخللــي واحتفــاء هبــذه املناســبة نمظــت 
وزارة الصحــة حتــت رعايــة صاحبــة المســو الســيدة 
عليــاء بنــت ثويــي آل ســعيد وحبضــور عــدد مــن 

ــايل والســعادة. أحصــاب املع
تضمــن برنــاجم احلفــل عــدد مــن الفقــرات مــن بيهنــا 
ــض يف  ــن رواد المري ــن م ــع اثن ــية م ــة نقاش جلس
مــع  مــن خالهلــا جتربهتــا  الســلطنة اســتعرضا 
ــات  ــزوغ عــر الهنضــة والتحدي ــذ ب ــة من ــذه املهن ه
والصعوبــات الــي واجههتــا آنــذاك والتطــور الــذي 

ــه. هشدت
مكــا صاحــب االحتفــال تكــرمي مجموعة مــن املمرضن 
واملمرضــات املجيديــن الذيــن مت اختيــارمه مــن قبــل 
أعضــاء اللجنــة الفنيــة اخلليجيــة بالســلطنة عــى 
ضــوء إهساماهتــم املجيــدة لالرتقــاء مبهنــة المريــض 

يف خمتلــف املؤسســات الصحيــة يف البــالد.
ومــن مث قامــت راعيــة احلفــل واحلضــور باملــرور 
ــات  ــى إبداع ــوى ع ــذي احت ــب ال ــرض املصاح باملع
املمرضــن واملمرضــات مبختلــف حمافظات الســلطنة، 

ويه عبــارة عــن جممســات وملصقــات تعكــس شــعار 
ــربز أمه أدورا وأمعــال  ــوم المريــض اخللــي وت ي

ــة. ــاكدر المريــي باملؤسســات الصحي ال
ــت  ــاون دأب ــس التع جتــدر االشــارة اىل ان دول جمل
عــى االحتفــال هبــذا اليــوم لك ســنة حتــت شــعار يــم 
تقريــره مــن قبــل اللجنــة اخلليجيــة الفنيــة للمريــض 
والــي تعــد إحــدى مثــار التعــاون املشــرك بــن دول 

املجلــس. 
ــة  ــو دالل ــب وه ــل قل ــام داخ ــذا الع ــعار ه ــأيت ش وي
عــى االحتــواء، وتــدل األيــدي املتشــابكة عــى اللحمــة 
والراكــة والتواصــل بــن مقــديم ومتلــي الرعايــة 
المريضيــة، ويــدل القلــب األمحــر الصغــر عــى ان 
ــة،  ــة الصحي ــض لملنظوم ــب الناب ــض هــو القل المري
املهنيــة،  عــى  يــدل  األزرق  اللــون  يف  والتــدرج 
النبــض  عــى  يــدل  األمحــر  اللــون  يف  والتــدرج 
ــز  ــو رم ــض ه ــون االبي ــة املســمرة، و الل والدينامكي

الســالم والرمحــة. 
ويعــد احتفــال دول املجلــس تكرميــا ملهنــة المريــض 
الســامية الــي تنبثــق جذورهــا من التارخي اإلســاليم 
الصحابيــات  أحداثــه  شــاركت يف  الــذي  العريــق 
اجلليــالت أمثــال رفيــدة األســملية ونســيبة بنــت كعــب 
والســالم يف  الصــالة  الرســول هيلع  مــع  املازنيــة 
الغــزوات اإلســالمية مكســعفات لملصابــن وخمففــات 

ــاة واألمل. لملعان



54

ختام المؤتمر االول للعدوى 
المرتبطة بالرعاية الصحية

اختمــت مؤخــرا بالعامصــة العانيــة مســقط فعاليات 
املؤمتــر االول للعــدوى املرتبطــة بالرعايــة الصحيــة 
ــة يف  ــام وزارة الصحــة ممثل ــة اي ــه لثالث ــذي نمظت ال
الســلطاين  باملستشــى  املعديــة  االمــراض  قســم 
بالتعــاون مــع الرابطــة األوربيــة لعــم األحيــاء الدقيقــة 

ــة. ــراض املعدي واألم
شــارك يف املؤمتــر )100( الــذي افتتحــه ســعادة 
الدكتــور دمحم بــن يس احلوســي – وكيــل وزارة 
الصحــة للشــؤون الصحيــة - خمتــص يف جمــال 
واألطبــاء  العــدوى  وماكحفــة  املركــزة  العنايــة 

عمان

55

املتخصصــن يف األمــراض املعديــة واألحيــاء الدقيقــة 
والصيادلــة مــن داخــل وخــارج الســلطنة ، وحــارض 
خاللــه حمــارضون مــن الســلطنة والســعودية واإلمارات 
ولبنــان والكويــت وتركيــا وأملانيــا وإيطاليــا وســويرسا 

وأســبانيا وهولنــدا والدمنــارك.
املؤمتــر ناقــش ثالثــة حمــاور يه أنــواع البكتريــا 
اإلجــراءات  لملضــادات،  الرئيــيس  االســتخدام   ،
ــفيات احليويــة  الوقائيــة ملاكحفــة العــدوى يف املستش
ــراون  ــدق ك ــن بفن ــن االول ــا خــالل اليوم ــت عربه قدم
بــالزا العديــد مــن احملــارضات واوراق العمــل العمليــة 

خمصصــا  لملؤمتــر  واالخــر  الثالــث  اليــوم  امــا   .
للعاملــن الصحيــن يف املستشــى الســلطاين حيــث مت 

اســتعراض مــا مت تناولــه خــالل املؤمتــر. 
ــه عــدد مــن  مكــا صاحــب املؤمتــر معــرض شــاركت في
ماكحفــة  جمــال  يف  مبنتجاهتــا  العامليــة  الــراكت 
واالجهــزة  اكألدويــة  احليويــة  واملضــادات  العــدوى 
والتقنيــات اجلديــدة املســتخدمة يف الكشــف املبكــر عــن 
ــاركة  ــة اىل مش ــادات، اضاف ــة لملض ــم املقاوم اجلراث
الســلطاين  باملستشــى  املعديــة  االمــراض  دائــرة 
بعرضهــا االنشــطة والفعاليــات الــي تنفذهــا يف جمــال 

ماكحفــة العــدوى يف املستشــى. 
ــة  ــارف القامئ ــة املع ــتطالع اكف ــر اىل اس ــدف املؤمت ه
ــدوى املستشــفيات،  والدراســات املتجــددة اخلاصــة بع
والتعــرف عــى ماكمــن الضعــف وحتديــد األولويــات 
لألدويــة  املقاومــة  االجســام  عــى  والســيطرة  للحــد 
املتعــددة مــع الركــز عــى عــدوى بكتريــا ســلبية 

الغــرام. 



56

عمان

57

متاشــيا مــع امحللــة الوطنيــة للنشــاط البــدين الــي بدأهتــا 
ســلطنة معــان ديمســرب املــايض شــاركت الســلطنة مؤخــرا دول 
ــك حتــت  ــدين وذل ــي للنشــاط الب ــوم العامل ــال بالي ــامل االحتف الع
ــعيدي  ــد الس ــن عبي ــن دمحم ب ــور أمحــد ب ــايل الدكت ــة مع رعاي

ــة. ــر الصح وزي
يــأيت االحتفــال هبــذا اليــوم لتجشيــع أفــراد املجمــع عــى 
ممارســة النشــاط البــدين و نــر وتبــي هــذه الثقافــة يف 
أماكــن العمــل، والتأكيــد عــى أمهيــة النشــاط البــدين باعتبــاره 
حصــة للجميــع. وهيــدف احتفــال هــذا العــام اىل تجشيــع األفــراد 
عــى تبــي ثقافــة النشــاط البــدين أثنــاء العمــل بالطــرق املناســبة 
ــة النشــاط البــدين والتخفيــف  ــرأي العــام جتــاه أمهي وحشــد ال
ــن خــالل  ــن م ــن العامل ــة ع ــاة اليومي ــوط احلي ــاء وضغ ــن أعب م
ــة  ــع عــى ممارســته يف بيئ ــدين والتجشي ممارســة النشــاط الب
العمــل مبــا يســامه يف رفــع مســتوى إنتاجيــة العامل و التســويق 
لتبــي اجلهــات املعنيــة تصامــم وبــى مناســبة ملارســة النشــاط 

البــدين.
عنــد  دقيقــة   60 حــوايل  البــدين  النشــاط  وتعتــرب ممارســة 
الناشــئن ونصــف ســاعة لــدى البالغــن وكبــار الســن يوميــا 
معــززة للصحــة ومحتــي مــن األمــراض املزمنــة. ويمشــل النشــاط 
البــدين اكفــة املارســات احلياتيــة اليوميــة الــي حتتــاج لنشــاط 
بــدين لتنفيذها.وقــد مشلــت اإلحتفاليــة هبــذه الفعاليــة قيــام اكفــة 
املوظفــن يف مؤسســات القطاعــن العــام واخلــاص باكفة فروعها 
ومســتوياهتم مبــا يف ذلــك مراكــز معــل ومقــرات مؤسســات 
املجمــع املــدين بتنفيــذ نشــاط بــدين ملــدة دقيقــة واحــدة؛ حبيــث 

يقــوم املشــارك يف النشــاط بتنفيــذ عريــن.

اليوم العالمي للنشاط 
البدني
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افتتاح مستشفى مصيرة 
الصحــة الجديد رسميًا وزارة  يف  ممثلــة  معــان  ســلطنة  احتفلــت 

مؤخــرا بافتتــاح مستشــى مصــرة اجلديــد وذلــك 
حتــت رعايــة ســعادة الشــيخ عبــداهلل بــن مســهتيل 
بــن ســامل مشــاس حمافــظ جنــوب الرقيــة ، حبضــور 
عــدد مــن أحصــاب الســعادة واملســؤولن باملؤسســات 
احلكوميــة واخلاصــة واملشــاخي واألعيــان واملدعويــن 
مــن واليــة مصــرة وواليــات حمافظــة جنــوب الرقيــة. 
املستشــى الــذي جتــاوزت تلكفتــه )18( مليــون ريــال 
شــيد عــى مســاحة )181540( ألــف مــر مربــع وهــو 
يعمــل عــى تلبيــة مجيع احتياجات ســاكن والية مصرة 
، فميــا تبلــغ مســاحة مبــى املستشــى7763.00 مــر 

مربع.
ــة  ــن، األريض واألول، إضاف ــون مــن طابق ــى يتك املب
إىل 238موقــف غــر مســقوف و 86 موقــف مســقوف 
للســيارات ولســيارات اإلســعاف ومت توفــر خدمــات 
الــدمع يف املبــى الرئيــيس مــن خــالل مبــى اخلدمــات 
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ــز  ــع جمه ــى املستشــى، مكــا أن املوق ــق ملب املراف
بالاكمــل باإلنــارة إىل جانــب املناظــر الطبيعيــة الــي 

حتيــط باملستشــى. 
اجلديــد  مصــرة  مستشــى  مــروع  وتكــون 
مــن عــدة أقســام رئيســية يه : قســم العيــادات 
اخلارجيــة والعيــادات التخصصيــة ، وعيــادة برنــاجم 
التحصــن املوســع لطــب األطفــال وعيــادة املباعـــدة 
بــن الــوالدات وعيــادة أمــراض النســاء ورعايــة 
احلوامــل وعيــادة الطبيــب العــام وعيــادة الطــب 
واألنــف  األذن  عيــادة  العيــون  وعيــادة  الداخــي 

واحلنجــرة وعيــادة جراحــة األســنان.
عــالوة اىل ذلــك حيتــوي املستشــى عــى وحــدة 
الطــوارئ واملختــرب واألشــعة الســينية ووحــدة غســيل 
والصيدلــة  اجلراحيــة  العمليــات  وصالــة  اللكــى 
وأجنحــة الرجــال وأجنحــة النســاء ودائــرة خدمــات 
اخلدمــات  ملبــاين  باإلضافــة  املركــزي،  التعقــم 

واألنشــطة الدامعــة والتثقيــف الــي والتغذيــة 
وســكن  واخلدمــات  واملخــازن  اإلدارة  وأقســام 
لألطبــاء وغرفــة للتنــاحض العكــيس ومبــى للغــازات 
الطبيــة وخمــزن طــي وخمــزن عــام ودائــرة للخدمات 
اهلندســية وحمطــة ملعاجلــة ميــاه الــرف الــي. 
تضمــن برنــاجم االحتفــال العديــد مــن الفقــرات ويف 
ــط  ــص الري ــام رايع املناســبة بق ــل ق ــام احلف خت
قــام  مث   ، رمسيــا  املستشــى  بافتتــاح  إيذانــا 
ــاء  ــام النس ــل أقس ــة داخ ــعادته واحلضــور جبول س
والرجــال واألطفــال ناقصــو المنــو ) اخلــدج( ووحــدة 
غســيل اللكــى وقســم الطــوارئ واحلــوادث وغرهــا 
مــن األقســام األخــرى داخــل املستشــى واســمع 
ــل  ــة العم ــن الي واحلضــور اىل رشح واف عهنــا وع

هبــا.
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نمظــت وزارة الصحــة بســلطنة معــان مؤخــرا النــدوة التعريفيــة بالوثيقــة الوطنيــة حلقــوق وواجبــات املــرىض 
وذلــك حتــت رعايــة معــايل الشــيخ عبــد اهلل بــن دمحم الســاملي وزيــر األوقــاف والشــؤون الدينيــة حبضــور 
عــدد مــن أحصــاب املعــايل والســعادة وعــدد مــن املســؤولن وعــدد مــن خــرباء منمظــة الصحــة العامليــة ومجــع 

مــن املشــاركن واملدعويــن.
ــويع حوهلــا ورصــد  ــر ال ــرىض ون ــات امل ــوق وواجب ــة اخلاصــة حبق ــف بالوثيق ــدوة إىل التعري ــت الن هدف
التحديــات والتطلعــات املؤملــة مــن تطبيــق الوثيقــة الوطنيــة حلقــوق وواجبــات املــرىض وجمــاالت التحديــث يف 

السياســات واخلدمــات لتواكــب تطبيــق الوثيقــة.
ــن النظــرة  ــا ب ــة م ــالث جلســات متنوع ــات املــرىض عــى ث ــوق وواجب ــة حلق ــة الوطني ــدوة الوثيق ــت ن تضمن
العامليــة والتريعيــة حلقــوق وواجبــات املــرىض والقوانــن والتريعــات احملليــة الدامعــة حلقــوق وواجبــات 
ــق يف ظــل  ــات النظــام الــي الناجتــة عــن تطبي ــات ومتطلب ــت التحدي املــرىض، واجللســة األخــرة تناول

املــوارد املتاحــة.

ــة يف إجنــاح  ــودمه املبذول ــا جله ــل تمثين ــرمي حمــارضي ومنمظــي احلف ــام رايع املناســبة بتك ــك ق ــد ذل بع
ــة. الفعالي

اجلديــر بالذكــر ان رعايــة املريــض حتتــل ماكنــة مهمــة يف احلضــارة االســالمية حيــث اهــم االطبــاء املســملون 
بالبعــد اإلنســاين يف تعاملهــم مــع املريــض ، فاكنــت حقــوق املريــض مكفولــة عــى مســتوى ارستــه واهلــه 
واصدقائــه وجرانــه واطبائــه املعاجلــن ، حيــث قامــت مجعيــات عامليــة باالهمــام حبقــوق املريــض اســتنادا 
اىل االعــالن الــدويل حلقــوق االنســان الصــادر عــن امجلعيــة العامــة لــألمم املتحــدة عــام 1948، هلــذا معلــت 
وزارة الصحــة عــى صياغــة بنــود وثيقــة وطنيــة حلقــوق وواجبــات املــرىض اســتنادا عــى القوانــن احملليــة 
ــات  ــاء باخلدم ــض واالرتق ــة املري ــه مصلح ــا في ــض مل ــي واملري ــامق الط ــن الط ــة ب ــم العالق ــة لتنظ والدولي

الصحيــة املقدمــة. 
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ــة العمــل حــول  ــة حلق مظــت مؤخــرا وزارة الصحــة يف ســلطنة معــان بالتعــاون مــع منمظــة الصحــة العاملي
تدريــس مهنــج منمظــة الصحــة العامليــة اخلــاص بســالمة املــرىض مضــن املنــاجه التدريســية لللكيــات واملعاهد 
ــايئ  ــب اهلن ــن طال ــور عــي ب ــة ســعادة الدكت ــك حتــت رعاي ــة واخلاصــة يف الســلطنة وذل ــة احلكومي الصحي

حلقة العمل حول تدريس 
منهج منظمة الصحة العالمية

وكيــل وزارة الصحــة لشــؤون التخطيــط.
حلقــة العمــل الــي اســهتدفت أعضــاء هيئــة التدريــس يف لك مــن املؤسســات األاكدمييــة احلكوميــة واخلاصــة 
ــة  ــن بكيفي ــة واألاكدميي ــة الصحي ــن يف الرعاي ــالع املتخصص ــت إىل إط ــان ؛ هدف ــلطنة مع ــة يف س الطبي
ــادل املعلومــات واخلــربات حــول تدريــس  تدريــس احــدى عــر موضوعــا هلــا عالقــة بســالمة املــرىض، وتب
ــادل  ــر منصــة لتب ــة ، وتوف ــاالت الصحي ــن يف املج ــف األاكدميي ــن خمتل ــلطنة ب ــرىض يف الس ســالمة امل
ــة  ــف االختصاصــات يف الرعاي ــة بتدريــس ســالمة املــرىض والتدريــب بــن خمتل ــة واملعلومــات املتعلق املعرف
الصحيــة يف الســلطنة ، ووضــع خارطــة طريــق حــول كيفيــة توســيع النطــاق املتاكمــل وتطبيــق دليــل ملنمظــة 
الصحــة العامليــة ملهنــج ســالمة املــرىض يف املؤسســات األاكدمييــة الصحيــة يف البــالد ، ووضــع خطــة معــل 
حــول كيفيــة دجم وحــدات مهنــج منمظــة الصحــة العامليــة لســالمة املــرىض يف املنــاجه الدراســية املعمــول هبــا 

حاليــا يف خمتلــف اللكيــات واملعاهــد.
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معالي رئيس مجلس 
الوزراء يدشن الخطة 

الوطنية للتوحد

قطر

دشــن معــايل الشــيخ عبــداهلل بــن نــارص بــن خليفة آل ثــاين رئيس 
جملــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة، اخلطــة الوطنيــة للتوحــد -2017
2021 يف حفــل أقــم يــوم 17 أبريــل 2017 بفنــدق الفورســزون. 
وهتــدف اخلطــة إىل حتســن ســبل حيــاة األفــراد ذوي اضطــراب 
ــا،  ــا وعاملي ــي أصبحــت منتــرة حملي ــف التوحــد وأرسمه ال طي
حيــث إن هــذه احلالــة تســمر مــدى احليــاة وتؤثــر عــى الطريقــة 
الــي يتعامــل هبــا األفــراد ذوو التوحــد مــع غــرمه ومــع املواقــف 

والبيئــة احمليطــة هبــم. 
حــرض حفــل التدشــن عــدد مــن أحصــاب الســعادة الــوزراء، 
وممثــي اجلهــات ذات الصلــة بتنفيــذ اخلطــة، وأرس ذوي التوحــد.
وحتــدد اخلطــة الوطنيــة للتوحــد 44 توصيــة لتنفيذهــا حبلــول 
عــام 2021، مهنــا توصيــات ذات عالقــة باألهــداف قصــرة املــدى 
والــي يــم تنفيذهــا يف العــام األول مــن إطــالق اخلطــة، وتركــز 
توصيــات اخلطــة عــى بــراجم معليــة لزيــادة الــويع العــام وتهسيل 
التخشيــص املبكــر وحتســن جــودة معليــات التدخــل واخلدمــات، 
باإلضافــة إىل اســمرارية الرعايــة وتطويــر هــادف يف التعلــم 

ــة. واملشــاركة االجماعي
ويف اللكمــة االفتتاحيــة أكــدت معــايل الدكتــورة حنــان دمحم 
الكــواري، وزيــر الصحــة العامــة أن إطــالق اخلطــة الوطنيــة للتوحــد 
ــادة  ــة قطــر، حتــت القي ــه دول ــذي تولي ــر ال ــوحض االهمــام الكب ي
احلكميــة حلــرضة صاحــب المســو الشــيخ متــم بــن محــد آل ثــاين 
ــع  ــع م ــات املجم ــة ف ــه اهلل"، باكف ــدى "حفظ ــالد املف ــر الب أم
اهمــام خــاص بــذوي االحتياجــات اخلاصــة، ومهنــم ذوو التوحــد.
ــى  ــى أن حيظ ــر ع ــة قط ــرص يف دول ــا: " حن ــت معالهي وأضاف
ذوو التوحــد بالرعايــة واالهمــام الاكفيــن وأن ُتوفــر هلــم اخلدمــات 
الالزمــة وتتــاح هلــم الفــرص املناســبة للتعلــم والتدريــب وممارســة 
ــتند إىل  ــد تس ــة للتوح ــة الوطني ــا أن اخلط ــة. مك ــاة الطبيعي احلي
رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 ، يف هــدف )تأمــن اســمرار العيــش 

الكــرمي لشــعب قطــر جيــاًل بعــد جيــل(."
وقالــت معالهيــا : " نــدرك جحــم العــبء والتحديــات الــي تواجههــا 
ُأرس أفــراد ذوي التوحــد، لذلــك مفــن أبــرز مــا ميــز هــذه اخلطــة 
ــم  ــا، فه ــايس يف إعداده ــل أس ــاركن بش ــوا مش أن األرس اكن
األقــدر عــى التعبــر عــن احتياجاهتــم والتحديــات الــي تواجههــم 
والمطوحــات الــي يســعون إىل حتقيقهــا، ونقــدم هلم جزيل الشــكر 
عــى جهــودمه الــي بذلوهــا مــع فريــق العمــل مــن وزارة الصحــة 
ــوزارات واجلهــات ذات العالقــة يف إعــداد خطــة  ــة ال العامــة واكف

وطنيــة شــاملة ومتاكملــة."
وأضافــت: " إن الرؤيــة الــي تســتند علهيــا اخلطــة 
الوطنيــة للتوحــد تعكــس جانبــا مــن الزتامنــا يف أن 
يكــون لألفــراد ذوي التوحداحلــق يف تلــي الرعايــة 
نفــس  عــى  واحلصــول  ومســتقباًل،  حالًيــا  والــدمع 
الفــرص املتاحــة لغــرمه، يف جممــع يتقبلهــم مكــا 

مه." 
وأوحضــت معــايل الدكتــورة حنــان دمحم الكــواري 
ــة وشــبه  ــات احلكومي ــا حنــن اجله ــه يتوجــب علين " أن
احلكوميــة واملجمــع املــدين والقطــاع اخلــاص بــذل 
اكفــة اجلهــود الالزمــة لتنفيــذ اخلطــة الوطنيــة ليحظــى 
ذوو التوحــد بالرعايــة الالزمــة مبــا يضمــن حتســن 
ســبل حياهتــم ، ودجمهــم يف املجمــع مــع تأســيس آليــة 
فعالــة ملتابعــة التنفيــذ األمثــل هلــذه اخلطــة الوطنيــة وفق 
اجلــداول الزمنيــة احملــددة، واالهمــام كذلــك باملشــاريع 

ــف التوحــد." ــة باضطــراب طي ــة ذات الصل البحثي
وقــدم الدكتــور صــاحل عــي املــري، وزارة الصحــة 
العامــة، عرضــا تعريفيــا عــن اخلطة الوطنية، اســتعرض 
ــن  ــث "مت تكوي ــت إلعدادهــا حي ــي ُبذل ــود ال ــه اجله في
مجموعــة معــل وطنيــة للتوحــد يف أبريــل 2015، تتألــف 
ــات  ــن اجله ــن ع ــد، وممثل ــراد أرس ذوي التوح ــن أف م
العامــة واخلاصــة الرئيســية للعمــل معــا مــن أجــل وضع 
هنــج شــامل ومتاكمــل لرعايــة األفــراد ذوي التوحــد مــن 

خمتلــف األمعــار."
"مكــا مت تشــكيل فــرق معــل خاصــة يف املجــاالت 
الرئيســية ذات األمهيــة لضــان أن اخلطــة الــي مت 
ــق،  ــة للتطبي ــة وقابل ــاملة ومعلي ــا ش ــا وتطويره إعداده

التوحــد." ذوي  وحقــوق  الحتياجــات  وتســتجيب 
ــذ  ــا عــى وضــع وتنفي ــه جيــري العمــل حالي وأوحض أن
ــام  ــويع الع ــز ال ــا: تعزي ــن أبرزه إجــراءات اخلطــة وم
لــدى أفــراد املجمــع ولــدى أمهــات وآبــاء ذوي التوحــد 
ــز الكشــف  ــن يف هــذا املجــال، وتعزي ــن العامل واملهني
ــز  ــدمع، وتعزي ــات ال ــن خدم ــد م ــر املزي ــر، وتطوي املبك
ــراىع احتياجــات  ــة الشــاملة. وأن ت ــات التعلميي اخلدم
ــة  ــة إىل مرحل ــة الطفول ــن مرحل ــه م ــد انتقال ــل عن الطف
املراهقــة والبلــوغ مــن خــالل تعزيــز الصحــة العامــة 
واملعافــاة وتجشيــع اســتقالله يف املســتقبل حســب مــا 

ــه. ــه حالت تتطلب
املــادي  التأثــر  "إن  املــري  صــاحل  الدكتــور  وقــال 
ــف  ــراب طي ــال ذوي اضط ــى أرس األطف والعاطــي ع
التوحــد كبــر جــدًا، لذلــك فقــد حرصنــا مــن خــالل 
العمــل مــع اكفــة الــراكء عــى أن تكــون اخلطــة 

مناســبة وفعالــة وختــدم األجيــال القادمــة."
ــر  ــي تضــم أك ــد، وال ــر ألرس التوح ــة قط وأدت رابط
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مــن 200 مــن أمهــات وآبــاء األطفــال ذوي التوحــد، 
ــة للتوحــد. دورًا رئيســيا يف إعــداد اخلطــة الوطني

 ويف لكمــة أرس ذوي التوحــد أكــدت الســيدة فامطــة 
الســليي الــرضورة امللحــة لتنفيــذ هــذه اخلطــة، 
موحضــة أن هنــاك العديــد مــن اآلبــاء واألمهــات 
ــس  ــون نف ــد يواجه ــن ذوي التوح ــال م ــدد ألطف اجل
الصعوبــات. وأضافــت: "مــع إدراكنــا أن التوحــد 
هــو حالــة تســمر مــدى احليــاة، فــإن تقــدمي الــدمع 
املناســب يف الوقــت املناســب ميكــن أن حيــدث فرقــا 
هائــاًل لــدى ألطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، 
املناســبة  واخلدمــات  الصحيــح  الــدمع  أن  مكــا 
ــر ســعادة." ــاة أفضــل وأك ــى حي ستســاعدمه ع

ــدة مــن األطفــال ذوي  يشــار إىل أن األعــداد املزتاي
التوحــد والطلــب املزتايــد عــى اخلدمــات املتاحــة 
يف دولــة قطــر يؤكــد احلاجــة إىل اخلطــة الوطنيــة، 
ــل  ــي أفض ــام ومه ــر دمع ع ــم يف تطوي ــا يهس ومب

ــد. ــف التوح ــراب طي ــاص ذوي اضط لألخش
مكــا مت عقــد حلقــة نقاشــية حــول التوحــد مبشــاركة 
ــذ اخلطــة  ــة بتنفي ــوزارات ذات العالق ــن ال ــن م ممثل

وأرس ذوي التوحــد.
حتــدث يف احللقــة لك مــن الســيدة هنــادي اخلاطــر 
ممثلــة وزارة التعلــم والتعلــم العــايل ، والســيد 
الثقافــة  وزارة  ممثــل  الكــواري  دمحم  عبــداهلل 
الكبيــيس  خليفــة  دمحم  والدكتــور   ، والرياضــة 
ممثــل وزارة االوقــاف والشــؤؤن االســالمية، والســيد 
غــامن مبــارك الكــواري ممثــل وزارة التمنيــة االداريــة 
مهــا  والســيدة  االجماعيــة،  والشــؤؤن  والعمــل 
املنصــوري ممثلــة وزارة املواصــالت واالتصــاالت، 
وزارة  ممثلــة  الصديــي  دمحم  نــوف  والدكتــورة 
الصحــة العامــة، والســيدة فامطــة طاهر ممثلــة وزارة 
الداخليــة عــن أبــرز اخلدمــات املقدمــة واملبــادرات 
الــي نفــذت خلدمــة ذوي التوحــد إضافــة إىل أبــرز 
ــدد ، وأدارت  ــذا الص ــتقبلية يف ه ــات املس املروع
احللقــة النقاشــية الســيدة عائشــة يوســف مــن وزارة 

ــايل. ــم الع ــم والتعل التعل
مكا حتدث يف احللقة النقاشــية الســيد خالد عبداهلل 
املهنــدي، ممثــل مــن أوليــاء أمــور ذوي التوحــد والذي 
أكــد أمهيــة إطــالق اخلطــة الوطنيــة للتوحــد، مشــيدًا 
باجلهــود املبذولــة إلعدادهــا وشــدد عــى أمهيــة 
متابعــة تطبيقهــا. وقــال : نؤمــن أن أطفالنــا ممــزون، 
وحنتــاج للعمــل لتقــدمي خمرجــات ممــزة مــن هــؤالء 
األطفــال، مشــرًا إىل عــدد مــن الخشصيــات الــي 
حققــت إجنــازات ممــزة عــى مســتوى العــامل اكنــوا 

مــن ذوي التوحــد.
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وزارة الصحة العامة تبدأ 
تطبيق الدليل الخليجي للرقابة 

على األغذية المستوردة
الدليــل  تطبيــق  يف  العامــة  الصحــة  وزارة  بــدأت 
اخللــي للرقابــة عــى األغذيــة املســتوردة اعتبــارًا 
مــن أول أبريــل املــايض، عــى أن يكــون التطبيــق 

.2017 أكتوبــر  مــن هشــر  اعتبــارًا  إلزاميــا 
وهيــدف الدليــل إىل حتقيــق أعــى مســتوى ممكــن مــن 
ــة يف  ــارة الدولي ــة التج ــل حرك ــذاء وتهسي ــالمة الغ س
جمــال األغذيــة، وفقــا ألفضــل املارســات الدوليــة يف 
ــدول  هــذا الشــأن، ومبــا حيقــق األهــداف املشــركة لل
املصــدرة لألغذيــة ودول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج 

العربيــة.
ــر ســالمة  ــداهلل الباكــر، مدي ــت الســيدة وســن عب وقال
ــة:  ــة العام ــة يف وزارة الصح ــة والصحــة البيئي األغذي
ــة عــى  ــة للرقاب ــادئ الفني ــن أمه املب ــل يتضم إن الدلي
األغذيــة املســتوردة قبــل االفــراج عهنــا لالســهتالك يف 
األســواق احملليــة، والــي مــن املقــرر أن يــم تنفيذهــا 
بشــل مماثــل يف مجيــع منافــذ دول جملــس التعــاون.
وأوحضــت أن مــن أبــرز املبــادئ الــي يتضمهنــا الدليل 
ــا  ــة تبع ــديد الرقاب ــر وتش ــل املخاط ــج حتلي ــق هن تطبي
ملســتوى اخلطــورة املتوقــع مهنــا، إضافــة إىل متطلبــات 
الهشــادات الصحيــة املرفقــة باالرســاليات ذات الصلــة، 
وحــاالت احلجــز التلقــايئ وأســس التعامــل مــع األغذيــة 
ــد  ــي ق ــة ال ــة واألغذي ــر التجاري ذات االســتعاالت غ

تكــون حمظــورة لســبب أو آلخــر.
إليــه  الدليــل يف ضــوء مــا توصــل  ويــأيت تطبيــق 
االجمــاع )27( للجنــة ســالمة األغذيــة اخلليجيــة الــذي 
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عقــد يف الريــاض خــالل هشــر مــارس املــايض، 
ومت خاللــه مناقشــة العديــد مــن القضايــا واملشــاريع 
اخلليجيــة المطوحــة، ويف مقدمهتــا الدليــل اخللي 
للرقابــة عــى األغذيــة املســتوردة، واالســراتيجية 
ــة  ــذاء 2018 – 2022، وآلي ــالمة الغ ــة لس اخلليجي
ــة  ــي لألغذي ــل اخلل ــر والدلي ــع احلظ ــر ورف احلظ
املتداولــة، مكــا أعقــب االجمــاع تنظــم امللتــى 
اخللــي للــدول املصــدرة مبشــاركة ممثلــن من أمه 
الــدول املصــدرة لألغذيــة إىل دول جملــس التعــاون، 
حيــث مت مناقشــة التفاصيــل الفنيــة الدقيقــة اخلاصة 
بالدليــل، وتقــدمي عــرض شــامل حــول آليــات تطبيقــه.
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وزارة الصحة العامة ُتعلن تطعيم 3527 طالبًا 
وطالبة ضد أمراض الدفتيريا والتيتانوس 

والسعال الديكي
ــم حنــو  ــه مت تطع ــة أن ــة العام ــت وزارة الصح أعلن
3527 طالــب وطالبــة مــن طــالب الصــف العــارش “ 
األول الثانــوي” يف 58 مدرســة، وذلــك يف إطــار 
ــا  ــة الســنوية للتطعــم ضــد أمــراض الدفتري امحلل
بــدأت  والــي  الديــى؛  والســعال  والتيتانــوس 
يــوم 19 فربايــر املــايض يف املــدارس اخلاصــة 
ــة، واســمرت حــي 16  ــات بالدول ــدارس اجلالي وم

مــارس 2017.
للعــام الســابع عــي  ُتنظــم  الــي  تــأيت امحللــة 
العامــة،  الصحــة  وزارة  بــن  بالتعــاون  التــوايل 
ووزارة التعلــم والتعلــم العــايل، ومؤسســة الرعايــة 
الصحيــة األوليــة، وتســهتدف تطعــم طــالب الصــف 
األول الثانــوي مــن خــالل التطعم الثاليث املســتخدم 
يف امحللــة )Tdap( والــذي يــي مــن أمــراض 
الدفتريــا والتيتانــوس والســعال الديــي ملــدة عــر 
ســنوات عــي األقــل، حيــث أن هــذه األمــراض قــد 
تتســبب حبــدوث الوفــاة أو العجــز لملصــاب بأحدها. 

ويســامه التطعــم يف تعزيــز حصــة الطــالب ووقايهتــم 
مــن أمــراض الدفتريــا والتيتانــوس والســعال الديــي، 
عملــا أن هــذه اجلرعــة تــأيت يف إطــار التطعميــات 
الدوريــة اخلاصــة باملراهقــن ومضــن سلســلة اللقاحات 
ــة  ــه يف دول ــول ب األساســية جلــدول التطعميــات املعم

قطــر.
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المجلس القطري للتخصصات الصحية 
يعزز نجاح البرنامج الوطني للتعليم الطبي 

والتطوير المهني المستمر

الطــي  التعلــم  العمــاد  الوطــي  الربنــاجم  حقــق 
والتطويــر املهــي املســمر جناحــا مملوســا خــالل 

إطالقــه. عــى  األول  العــام 
وحصــل الربنــاجم والــذي أطلقــه املجلــس القطــري 
للتخصصــات الصحيــة التابــع لــوزارة الصحــة العامــة 
يف هشــر مــارس 2016 عــى االعــراف الــدويل مــن 
ــل العديــد مــن املنمظــات العامليــة املرموقــة يف هــذا  ِقَب
املجــال مثــل اللكيــة امللكيــة لألطبــاء واجلراحــن بكنــدا 
)RCPSC(، وجملــس اعمــاد التعلــم الطــي املســمر 
ــة  ــة األمريكي ــة الطبي ــي، وامجلعي )ACCME( األمري
األرسة  ألطبــاء  األمريكيــة  واألاكدمييــة   ،)AMA(

.)AAFP(
ــس القطــري للتخصصــات  وهبــذه املناســبة نظــم املجل
ــز  ــن لتعزي ــة ورشــة معــل لملارســن الصحي الصحي
الطــي  التعلــم  الوطــي العمــاد  الربنــاجم  جنــاح 
ــة قطــر، ومســاندة  ــر املهــي املســمر يف دول والتطوي
ودمع رشاكء املجلــس مــن ممــاريس الرعايــة الصحيــة 
املهــي  والتطويــر  الطــي  التعلــم  وقــادة  ومــزودي 
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مــا  األمثــل،  الوجــه  عــى  تطبيقــه  يف  املســمر 
يســامه يف حتقيــق التقــدم والمــز يف خدمــات 

الرعايــة الصحيــة املقدمــة لملــرىض.
وهشــدت ورشــة العمــل حضــور عــدد كبــر مــن 
مؤسســات  خمتلــف  مــن  الصحيــن  املارســن 
الرعايــة الصحيــة يف القطاعــن العــام واخلــاص، 
مكــا تضمنــت فعالياهتــا رشح مكونــات الربنــاجم 
الوطــي للتعلــم الطــي والتطويــر املهــي املســمر 
ــه،  ــاركة ب ــات املش ــق متطلب ــزتام بتحقي ــة االل وكيفي
باإلضافــة إىل رشح النظــام اإللكــروين الــذي مــن 
خاللــه يــم تجسيــل أنشــطة التطويــر املهي املســمر 
باملارســن  اخلاصــة  اإللكرونيــة  امللفــات  يف 
الصحيــن، مكــا مت تزويــد املارســن الصحيــن 

باملــواد اخلاصــة واملتعلقــة بالربنــاجم.
ــة بــن احلضــور  ــت الورشــة مناقشــات تفاعلي وختلل
وإستفســاراهتم  أســئلهتم  عــى  الــرد  مت خالهلــا 

خبصــوص الربنــاجم هبــدف حتســن اجلــودة.
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وزارة الصحة العامة تنظم ورشة عمل 
إلعداد الخطة الوطنية للتصدى لمقاومة 

الميكروبات للمضادات الحيوية

73

نمظــت وزارة الصحة العامة مؤخرًا 
اإلقلــي  املكتــب  مــع  بالتعــاون 
ــة  ــرق املتوســط مبنمظــة الصح ل
العامليــة، ورشــة معــل إلعــداد خطــة 
العمــل الوطنيــة للتصــدى ملقاومــة 
احليويــة  لملضــادات  امليكروبــات 

ــة قطــر. بدول
الكثــرى  هــدي  الســيدة  وأكــدت 
الرعايــة  جــودة  إدارة  مديــر 
الصحيــة وســالمة املــرىض بالواكلة 
ــط  ــة، وضاب ــة العام ــوزارة الصح ب
االتصــال الوطــي للتصــدى ملقاومة 
امليكروبــات لملضــادات احليويــة يف 
لكمهتــا خــالل الورشــة أمهيــة إعداد 
خطــة معــل وطنيــة للتصــدى ملقاومة 
احليويــة  لملضــادات  امليكروبــات 
أساســية  ركــزة  متثــل  والــي 
لنجــاح وانطــالق الربنــاجم الوطــي 
للتصــدى ملقاومــة امليكروبــات، وذلك 
متاشــيا مــع خطــة العمــل الــى 
أقرهتــا منمظــة الصحــة العامليــة، 
التعــاون  جملــس  واســراتيجية 

لــدول اخلليــج العربيــة لتوحيــد 
واألهــداف.  الرؤيــة 

العمــل  ســيم  أنــه  وأوحضــت 
مــع  اخلطــة  تنفيــذ  بــدء  عــى 
والتقيــم  واملتابعــة  الرصــد 
الــدوري ألهدافهــا، مشــرة إىل 
أن تكييــف اخلطــة مــع أهــداف 
خطــة العمــل الــى أقرهتــا منمظة 
ــذ  ــتلزم تنفي ــة يس ــة العاملي الصح
حزمــة مــن التدابــر التريعيــة 
لك  تمشــل  والرقابيــة  والفنيــة 

العالقــة. ذات  اجلهــات 
شــارك يف الورشــة أكــر مــن 
60 مــن اإلستشــارين وضبــاط 
بــوزارة  الوطنيــن  االتصــال 
ــة  ــة، ووزارة البلدي ــة العام الصح
ــة  ــة، ومؤسســة محــد الطبي والبيئ
الصحيــة  الرعايــة  ومؤسســة 
األوليــة، وإدارة اخلدمــات الطبيــة 
واخلدمــات  الداخليــة،  بــوزارة 
الطبيــة بالقــوات املســلحة، وقطــر 
ــز الســدرة للطــب  ــرول، ومرك للب

وجامعــة  واســبيتار،  والبحــوث، 
قطــر، وجامعــة محــد بــن خليفــة، 

اخلاصــة. واملستشــفيات 
هدفــت الورشــة إىل إعــداد فريــق 
هنــج حصــي  عــى  يســر  معــل 
موحــد إلعــداد خطــة العمــل الوطنية 
امليكروبــات  ملقاومــة  للتصــدى 
مجيــع  مــن  احليويــة  لملضــادات 
وتعريفهــم  املعنيــة،  القطاعــات 
إلنشــاء  ومســؤلياهتم  بــأدورامه 
حتديــد  إىل  باإلضافــة  اخلطــة، 
املطلــوب  التدخــالت  أولويــات 
تطبيقهــا يف جمال التصدي ملقاومة 
احليويــة  لملضــادات  امليكروبــات 
ومتطلبــات  أمهيهتــا  عــي  بنــاء 
حاجــة الدولــة هلــا، والعمــل عــى 
مضــان اســمرار العــالج الفعــال 
والوقايــة  ممكنــة،  فــرة  ألطــول 
بأدويــة  املعديــة  األمــراض  مــن 
ــة ومأمونــة ومضمونــة اجلــودة  فعال
تســتعمل عــى حنــو مســؤول وتتــاح 

لــل مــن حيتاجهــا.
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ــواري،  ــان دمحم الك ــورة حن ــايل الدكت ــت مع افتتح
وزيــر الصحــة العامــة أمعــال التوســعة وتدشــن 
خطــوط اإلنتــاج اجلديــدة لـ "قطــر فارمــا للصناعات 

ــة".  الدوائي
ــات  ــن املســؤولن يف اجله ــدد م ــاح ع حــرض االفتت
املعنيــة، والدكتــور أمحــد بــن دمحم الســليي رئيس 

جملــس إدارة رشكــة "قطــر فارمــا" .
ــاج  ــوط إنت ــة خط ــة مثاني ــن التوســعة إضاف وتتضم

ــاج. ــط إنت ــدد إىل "14" خ ــع الع ــدة لرتف جدي
ــة  ــة جبول ــة العام ــرة الصح ــايل وزي ــت مع مكــا قام
ــوط  ــى خط ــا ع ــت خالهل ــع اطلع ــة يف املصن تفقدي

ــاج. ــة اإلنت ــل معلي ــدة ومراح ــاج اجلدي اإلنت
وأكــدت معــايل الدكتــورة حنــان دمحم الكــواري حرص 
ــة  وزارة الصحــة العامــة عــى دمع الصناعــات الدوائي
يف دولــة قطــر، وأن تكــون جبــودة عاليــة ووفــق أفضــل 

املعايــر املتبعــة عامليــا.
حداثــة  مــن  الــرمغ  عــى  أنــه  معالهيــا  وأوحضــت 
الصناعــات الدوائيــة يف الدولــة إال أن اجلهــود املبذولــة 
ــن  ــة االســراتيجية م ــذه الصناع ــز ه هتــدف إىل تعزي
خــالل التعــاون البنــاء مــع القطــاع اخلــاص، ومبــا 
ــب هــام مــن احتياجــات الســوق  ــة جان يهســم يف تلبي

احملــي يف هــذا املجــال.

مــن جانبــه، قــال الدكتــور أمحــد بــن دمحم الســليي 
رئيــس جملــس إدارة رشكــة "قطــر فارمــا للصناعــات 
الدوائيــة" : إن الركــة قامــت بتصديــر مــا يقــارب 90 
ــة وبعــض  ــا إىل األســواق اخلليجي ــن إنتاجه ــة م باملائ
الــدول العربيــة بعــد تغطيــة احتياجــات الســوق احملــي 
مــن منتجــات الركــة، مشــرًا إىل أن "قطــر فارمــا" 
حصلــت عــى هشــادة املطابقــة األوروبيــة والــي تؤهلها 

للتصديــر إىل الــدول األوروبيــة.
ــة يف "قطــر  ــة اإلنتاجي ــدء يف العملي ــه مت الب ــر أن يذك
ــل الغســيل  ــا حمالي ــج حالي ــام 2009، وتنت ــا" ع فارم
اجلفــاف،  وحماليــل  الوريديــة،  واحملاليــل  اللكــوي، 
ــة  ــة ممكل واملــرامه، وقطــرات العــن، ومســتلزمات طبي

ــاج. ــة اإلنت لعملي
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خبراء في الرعاية الصحية يشاركون 
في مؤتمر إقليمي حول العناية 

بالقدم السّكرية

اســتضافت مؤسســة محــد الطبيــة بالتعــاون مــع 
املجموعــة اخلليجيــة للقــدم الســكرية مؤمتــر اخلليــج 
الثالــث للقــدم الســكرية، وقــد حــرض املؤمتــر مــا يزيــد 
عــى 800 مشــارك مــن خمتلــف القــادة اإللكينيكيــن 
وخــرباء العنايــة بالقدم واألطبــاء واجلّراحن والكوادر 
ــة املســاندة  ــات الطبي ــة وممــاريس اخلدم المريضي

العاملــن يف جمــال العنايــة بالقــدم الســّكرية.
وقــال الدكتــور طــالل خــرض طــالل، رئيــس قســم 
ــس  ــة، رئي ــد الطبي ــة مح ــدم يف مؤسس ــة بالق العناي
مؤمتــر اخلليــج الثالــث للقــدم الســكرية ورئيــس اللجنة 
العمليــة لملؤمتــر:" لقــد مض هــذا املؤمتــر خنبــة مــن 
اخلــرباء احملليــن والدوليــن املرموقــن يف جمــال 
العنايــة بالقــدم الســكرية حيــث مت خاللــه تســليط 
الضــوء عــى حتســن أســاليب تخشيــص ومعاجلــة 
مشــالك األطــراف الســفلية املتصلــة مبرض الســكري 
والوقايــة مهنــا، مكــا مّت اســتعراض آخــر املســتجدات 
يف جمــال الوســائل التكنولوجية واألســاليب العالجية 
املبتكــرة يف العنايــة باجلــروح، والنجاحــات الــي مت 
ــادل اآلراء  ــدم الســكرية، وتب ــالج الق ــا يف ع حتقيقه
واألفــاكر حــول النظــم الــي ميكــن تبّنهيــا مــن أجــل 

حتســن مســتوى الرعايــة الصحيــة".
وقــد شــارك يف املؤمتــر خــرباء مرموقــن يف جمــال 
الواليــات  مــن  مــن لك  الســكرية  بالقــدم  العنايــة 
املتحــدة األمريكيــة وبريطانيــا وهوانــدا وبلجيــاك 
واهلنــد،  وكوبــا،  وكوســتارياك،  الكنــاري،  وجــزر 
وكوريــا اجلنوبيــة باإلضافــة إىل مشــاركن مــن دول 
الــرق األوســط ودول جملــس التعــاون اخلليجيــة 
عرضــوا خاللــه أحــدث أســاليب تخشيــص ومعاجلــة 

ــكرية. ــدم الس الق
ومــن جانهبــا قالــت الســيدة منيــة مصطــى ســباس، 
ــة للقــدم الســكرية  رئيــس جملــس املجموعــة اخلليجي
ورئيــس اللجنــة العمليــة ملؤمتــر اخلليــج الثالــث للقــدم 
الســكرية،:" يعتــرب مؤمتــر اخلليــج الثالــث للقــدم 
الســكرية مــن أمه املؤمتــرات الــي ُتعــى بالقــدم 
خنبــة  فيــه  شــارك  حيــث  املنطقــة،  يف  الســكرية 
مــن اخلــرباء احملليــن واإلقلمييــن والدوليــن يف 
ــل اهلــدف  ــدم الســّكرية، ويمث تخشيــص وعــالج الق

ــة  ــة تفاعلي ــدمي ورش تدريبي ــن هــذا املؤمتــر يف تق م
ــب اجلراحــن  ــن خالهلــا تدري ــم م ــة ي ــة ومعلي نظري
األســاليب  عــى  المريضيــة  والكــوادر  واألطبــاء 
يف  ذلــك  وتطبيــق  بالقــدم  العنايــة  يف  املبتكــرة 

ممارســاهتم العمليــة اليوميــة".
 ويعتــرب مــرض الســكري مــن األمــراض املعقــدة 
ــه حــوايل 415  الواســعة االنتشــار حيــث ُيعــاين من
ــرب  ــامل، ويعت ــف أحنــاء الع ــض يف خمتل ــون مري ملي
مــرض الســكري مــن الفئــة الثانيــة مــن أمه التحديات 
التعــاون  جملــس  ودول  قطــر  دولــة  الصحيــة يف 
اخللــي ملــا يصاحــب هــذا املــرض مــن مضاعفــات 
ــة  ــّكرية و املشــالك الصحي ــدم الس ــل الق ــرة مث خط
ــض.  ــر األطــراف الســفلية لملري ــؤدي إىل ب ــي ت ال
أبومســرة،  عبدالبديــع  الربوفيســور  قــال  وبــدوره 
الطبيــة،  محــد  مبؤسســة  الباطنيــة  إدارة  مديــر 
ــة وأمــراض  ــر املعهــد الوطــي للســكري والمسن مدي
األيــض والرئيــس الفخــري ملؤمتــر اخلليــج الثالــث 
العمــل  رشف  لنــا  اكن  لقــد   " الســكرية:  للقــدم 
ــدم الســكرية  ــة للق ــة اخلليجي ــع املجموع ــاون م والتع
ومــع اخلــرباء العامليــن املرموقــن يف جمــال العنايــة 
بالقــدم الســكرية املشــاركن يف هــذا احلــدث الطــي 
ــدم الســكرية أحــد أخطــر  ــّد الق والعــي اهلــام. تع
املضاعفــات املصاحبــة ملــرض الســكري، لــذا يتحــّم 
ــذا  ــدة هل ــة املعّق ــم الطبيع ــاء فه ــاء وأطب ــا كعمل علين
املــرض ومــا يرتــب هيلع مــن مضاعفــات ليتســى لنــا 
تطويــر وحتســن مســتوى العــالج املقــدم ملرضانــا".
جتــدر اإلشــارة إىل أن هــذا املؤمتــر قــد مت تنظميــه 
ولملــرة الثالثــة حتــت إرشاف املجموعــة اخلليجيــة 
للقــدم الســكرية ويه مؤسســة غــر رحبيــة وغــر 
حكوميــة تأسســت يف 25 ديمســرب 2012 ،يــرف 
عــى إدارهتــا فريــق مــن متعــددي التخصصــات 
املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  مــن  لك  يف  الطبيــة 
ومعــان.  والســعودية  وقطــر  والبحريــن  والكويــت 
واكنــت املجموعــة قــد عقــدت مؤمترهــا األول يف 
ســلطنة معــان يف أبريــل 2015 والثــاين يف الكويــت 
يف مــارس 2016 والثالــث يف مــارس 2017 يف 
دولــة قطــر، وتمحــور أمعــال املجموعــة حــول معاجلــة 

ــا. ــة مهن ــكرية والوقاي ــدم الس ــات الق تقّرح
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قامــت مؤسســة محــد الطبيــة بإنشــاء منصــة رمقيــة مركزيــة لتخزيــن صــور التخشيــص الطــي لملراجعــن 
مبــا يف ذلــك صــور األشــّعة العاديــة وصــور الرنــن املغناطيــيس ، وميكــن لاكفــة املزّوديــن بالرعايــة 
الصحيــة يف دولــة قطــر مبــن فهيــم مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة ومركــز الســدرة للطــب والبحــوث 

ــة. ــة لملــرىض بصــورة فوري ــة الطبي اســتخدام هــذه املنّصــة والدخــول إىل الصــور التخشيصي
وتضــم هــذه املنصــة والــي ســتكون مبثابــة جســّل إلكــروين شــامل لاكفــة الصــور والتقاريــر اإلشــعاعية 
اخلاصــة باملــرىض يف الدولــة يف الوقــت الراهــن مــا يزيــد عــى 20 مليــون صــورة طبيــة لملــرىض؛ ميكــن 
ــاء معاجلهتــم لملــرىض  ــام واخلــاص الوصــول إلهيــا أثن ــن الع ــة يف القطاع ــوادر الطبي ــن خالهلــا للك م
وذلــك رشيطــة اســتيفاء الــروط واملعايــر الرقابيــة والتنظمييــة الــي محتــي حقــوق الرّسيــة واخلصوصيــة 

لملــرىض.

مديــر  غــاي_  دارمنــدرا  الســيد  عقــب  ومــن جهتــه 
قســم معلومــات التصويــر الطــي يف إدارة املعلومــات 
ــا االتصــاالت يف مؤسســة محــد  ــة وتكنولوجي الصحي
الطبيــة_ عــى فوائــد املنصــة الرمقيــة املركزيــة لتخزيــن 
هــذا  بتطبيــق  قائــاًل:"  الطــي  التخشيــص  صــور 
ــادة  ــض مضطــرًا إىل إع ــد املري ــر مل يع النظــام املبتك
ــق  ــره لملرف ــد تغي ــة اإلشــعاعية عن الفحوصــات الطبي
الــذي يتلــى فيــه الرعايــة الصحيــة ناهيــك عــن أن ذلــك 
ــل مــن تعــّرض املريــض لإلشــعاعات النامجــة عــن  يقل
إعــادة إجــراء الفحوصــات اإلشــعاعية، مكــا نتوقــع 
لتخزيــن صــور  الرمقيــة  املنصــة  نظــام  تطبيــق  أن 

ــس إدارة  ــز_ رئي ــف جيبون ــيد كالي ــد وصــف الس  وق
يف  االتصــاالت  وتكنولوجيــا  الصحيــة  املعلومــات 
مؤسســة محــد الطبيــة_ إنشــاء هــذه املنصــة الرمقيــة 
باإلجنــاز اهلــام عــى صعيــد الرعايــة الصحيــة يف 
ــة  ــة الطبي ــر الصــور التخشيصي قطــر، وقــال:" إن توّف
مــن خمتلــف التخصصــات يف جسّل إلكــروين مركزي 
ومتّكــن اكفــة مــزّودي الرعايــة الصحيــة يف الدولــة مــن 
الوصــول إلهيــا مــن خــالل مرافقهم ، خاصــة يف مراكز 
الطــوارىء، يهّســل تقــدمي الرعايــة الصحيــة لملــرىض 
مكــا يوفــر الكثــر مــن الوقــت واملــال بالنســبة لملــرىض 
أو النظــام الــي حيــث جيّنــب املــرىض إعــادة 
ــة اإلشــعاعية". ــد مــن الفحوصــات الطبي إجــراء العدي

ــات إعــادة  التخشيــص الطــي ســيخّفض مــن معلي
الفحوصــات الطبيــة اإلشــعاعية بنســبة تــراوح بــن 
هــذه  اســتخدام  يــؤدي  وســوف   .25% إىل   22
املنصــة يف هنايــة املطــاف إىل اختصــار أوقــات 
الطــي  التخشيــص  خلدمــات  املــرىض  انتظــار 
اإلشــعايع ويوفــر الكثــر مــن الوقــت لــدى الكــوادر 
الطبيــة والطبيــة املســاندة وبالتــايل يزيــد مــن فعاليــة 

ــرىض". ــة لمل ــة املقدم ــة الصحي ــات الرعاي خدم
ويضيــف الســيد غــاي بقوله :" توفــر املنصة الرمقية 
ــية  ــدة األساس ــة القاع ــور التخشيصي ــن الص لتخزي
لتطويــر نظــام التخشيــص املعــزز بالمكبيوتــر، وحيث 
أن الصــور الرمقيــة محتــل الكثــر مــن البيانــات 
الــي يتعــّن عــى الكــوادر الطبيــة حتليلهــا يف وقــت 
ــوادر  ــا للك ــام ســيكون عون ــذا النظ ــإن ه قصــر، ف
الطبيــة يف رسعــة حتليــل البيانــات ملــا لــه مــن 
قــدرة عــى تصنيــف الصــور التخشيصيــة و مقارنــة 
الصــور  هــذه  تعكهســا  الــي  املرضيــة  األمنــاط 
ــة  ــم حال ــن تقي ــة م ــوادر الطبي ــن الك ــايل ميّك وبالت

ــا". ــي مت حتليله ــات ال ــض يف ضــوء البيان املري
جتــدر اإلشــارة إىل أن برنــاجم املنصــة الرمقيــة 
ــذي حصلــت  لتخزيــن صــور التخشيــص الطــي، ال
هيلع مؤسســة محــد الطبيــة مــن رشكــة مــاك ســفن 
ــن الصــور  ــة ختزي ــن رسع ــة، ســميكهنا م األمريكي
الرمقيــة مبــا يتناســب مــع تدّفــق العمــل لدهيــا مبــا 
ــم عالجهــا يف  ــي ي ــة ال ــك احلــاالت املرضي يف ذل
ــة يف  ــاعد املؤسس ــه سيس ــن أن اخلــارج، فضــاًل ع
حبــث احلــاالت املرضيــة مــع مؤسســات الرعايــة 
الصحيــة العامليــة يف اخلــارج مبــا حيقــق رؤيــة 
املؤسســة يف تقــدمي أفضــل رعايــة حصيــة آمنــة 

ــة. ــة و فّعال وحاني
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الكويت

ــة  ــات الطبي ــربات اهلي ــل خ ــب وصق ــة يف تدري ــة بالغ ــة ذات أمهي ــة املتخصص ــارض الطبي ــرات واملع ــرب املؤمت تعت
والمريضيــة وحتســن جــودة اخلدمــات الطبيــة املقدمــة لملــرىض وتعتــرب املؤمتــرات اخلليجيــة املشــركة ىف املجــال 
الطــى ذات أمهيــة خاصــة فهــى فرصــة لــى يتبــادل األشــقاء بــدول جملــس التعــاون اخلليــى اخلــربات و التجــارب 
الــى تتناســب مــع احتياجــات املنطقــة ووضــع خطــط و اســراتيجيات للتعامــل مــع املشــالك الصحيــة ذات األولويــة 

ىف منطقــة اخلليــج العــرىب.
و خالل الفرة من يناير حى أبريل 2017 ، استضافت الكويت عدة مؤمترات طبية خليجية مهنا: 

املؤمتــر اخللــي الثالــث لللكــى وزراعــة األعضــاء خــالل هشــر ينايــر بالتعــاون بــن وزارة الصحــة الكويتيــة و جملــس 
الصحــة لــدول جملــس التعــاون و حتــت رعايــة معــاىل وزيــر الصحــة / د. مجــال احلــرىب . و لقــد اســمر املؤمتــر ملــدة 
أربــع أيــام والىق صــدى واســعا عربيــا وعامليــا حيــث حــرض املؤمتــر مــا يفــوق 900 مشــارك مهنــم 200 مشــارك مــن 
خــارج الكويــت ، وتضمــن املؤمتــر 70 حمــارضة و 100 ورقــة حبــث ألقاهــا خــرباء مــن دول املجلــس والــدول العربيــة 
وخــرباء عامليــن مــن جهــات اوروبيــة وأمريكيــة مهنــم رئيــس امجلعيــة العامليــة لللكــى ورئيــس امجلعيــة العامليــة لزراعــة 
األعضــاء و رؤســاء مجعيــات اللكــى وزراعــة األعضــاء اخلليجيــة والعربيــة وخنبــة مــن األســاتذة االستشــارين مــن 

مجيــع اجلامعــات.
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ــورش املختصــة بزراعــة اللكــى يف  ــا ال ــت مــن امهه واقميــت حــواىل عــر ورش معــل عــى هامــش املؤمتــر اكن
ــة التعامــل مــع وصــالت الغســيل اللكــوي . ــة وكيفي ــدول العربي ــج وال اخللي

ــذ  ــة من ــة األعضــاء باملنطق ــد يف جمــال زراع ــت الرائ ــة الكوي ــدور دول ــا ب ــى باملؤمتــر اعراف ــد االهمــام العامل ويع
اســتحداث برنــاجم زراعــة اللكــى عــام 1979، والــذي مت تطويــره الحقــا عــرب انشــاء مركــز حامــد العيــى لزراعــة 

ــام 1986. األعضــاء يف ع
وجــاء ىف لكمــة معــاىل وزيــر الصحــة أن مركــز حامــد العيــى لزراعــة االعضــاء بالكويــت يعــد املركــز االول مــن 
ــق  ــع املناط ــي مجي ــى، ويغ ــة اللك ــا يف جمــال زراع ــيا والســادس عاملي ــرق االوســط واس ــة ال ــه يف منطق نوع

ــة عــى الفشــل اللكــوي. ــاء املرتب الســكنية هبــدف ختفيــف االعب

ــة اللكــى  ــس رابط ــى رئي ــرىك العتي ــور/ ت ــا للدكت وتبع
ــاء،  ــة االعض ــة لزراع ــة اخلليجي ــو اللجن ــة وعض الكويتي
وزراعــة  لللكــى  الثالــث  اخللــي  املؤمتــر  ورئيــس 
االعضــاء فــأن عــدد مــرىض الفشــل اللكــوي يف الكويــت 
يصــل إىل 2000 مريــض حيــث يعتــرب مــرض الســكري 
بالفشــل  املصابــن  أعــداد  مــن   50% عــن  مســؤول 
اللكــوي يف الكويــت، وهــذه االحصائيــة خــالل عــام 
2016. ويتلــى مــرىض الفشــل اللكــوى عالجهــم مــن 
خــالل 9 مراكــز لغســيل اللكــى املنتــرة يف حمافظــات 
الكويــت. و لقــد مت إجــراء 77 معليــة نقــل وزراعــة لكــى 

ــام 2016.  ــالل ع ــى خ ــد العي ــز حام مبرك
ولفــت العتيــي اىل ان وزارة الصحــة لــن تتــواىن يومــا 
يف دمع هــذا املركــز عــرب إمــداده بأحــدث األجهــزة 
والتقنيــات احلديثــة واملتطــورة، باالضافــة إىل توفــر 
األدويــة املثبطــة لملناعــة الالزمــة لزراعــة اللكــى باملجــان 
والوافديــن دون اســتثناء  للكويتيــن  أنواعهــا  جبميــع 

ــرىض. ــع امل ــى ســالمة مجي ــك حرصــا ع وذل
ــرض  ــن م ــة م ــي املشــرك االول للتوعي ــر اخلل املؤمت
الرسطــان حتــت شــعار: )اســراتيجية التوعية..الواقــع 
والمطــوح( و الــذى أقــم يــوىم 2 و 3 أبريــل حتــت 
رعايــة معــايل الدكتــور / مجــال احلــرىب وزيــر الصحــة 
بدولــة الكويــت وهيــدف املؤمتــر اىل تعزيــز الــرباجم 
الوقائيــة اهلادفــة اىل محايــة املجمعــات اخلليجيــة مــن 
هــذا املــرض ودق ناقــوس اخلطــر حلــث دول جملــس 
التعــاون اخلليــى اىل بــذل املزيــد مــن اجلهــود ملاكحفــة 
مــرض الرسطــان وتعزيــز ســبل العــالج واملاكحفــة عــرب 

ــر. ــة والفحــص املبك محــالت التوعي
االستشــاري  املجلــس  املؤمتــر حتــت ارشاف  ويعقــد 
لملركــز اخللــي ملاكحفــة الرسطــان التابــع ملجلــس 
منمظــة   18 ميثــل  الــذي  اخللــي  الصحــة  وزراء 
ورابطــة ومجعيــة خليجيــة تعمــل مبجــال التوعيــة مبــرض 

وماكحفتــه.  الرسطــان 
ولقــد حــرض املؤمتــر ممثلــون عــن منمظــة الصحــة 
ــة وهشــد مناقشــة 12  ــن دول أجنبي ــة وخــرباء م العاملي
ــاون  ــس التع ــف دول جمل ــن خمتل ــة م ــة معــل مقدم ورق
تضمنــت اجلوانــب التوعويــة ملــرض الرسطــان و اخلطــط 
ــة واجراءاهتــا فميــا يتعلــق بالكشــف  العالجيــة لــل دول
املبكــر والرعايــة التلطيفيــة ، مكــا مشــل املؤمتــر ورشــي 
معــل أحدمهــا حــول تجسيــل الرسطــان والثانيــة حــول 
كيفيــة اعــداد الدراســات الوبائيــة عن أمــراض الرسطان 
الفتــا اىل عقــد جلســة عمليــة عــن دور امجلعيــات األهليــة 
غــر احلكوميــة ىف رعايــة مــرىض الرسطــان و ماكحفــة 

املــرض.
وىف ختــام املؤمتــر، مت رفــع مذكــرة عــن خطــط دول 
الصحــة  جملــس  اىل  تقيميهــا  و  التعــاون  جملــس 
اخللــي هبــدف االســتعانة هبــا لتطويــر بــراجم ماكحفــة 

الرسطــان باملنطقــة. و لقــد مت االتفــاق عــى عقــد املؤمتــر 
التــاىل يف اململكــة العربيــة الســعودية.

ــالج  ــس قســم )الع ــد الصــاحل الصــاحل رئي ورصح د. خال
ــة( مبركــز الكويــت ملاكحفــة  االشــعايع واالورام الرسطاني
الرسطــان أن معــدل انتشــار مــرض الرسطــان يف الكويــت 
ــة  ــا الحصائي ــف نمســة وفق ــل 100 ال ــة ل ــغ 120 حال بل
مركــز الكويــت ملاكحفــة الرسطــان عــام 2013 مؤكــدا ان 

ــد”. ــة باملــرض “يف تزاي معــدل االصاب
يذكــر ان املؤمتــر الــذي يعقــد لملــرة االوىل جــاء نتــاج 
التعــاون بــن املجلــس اخللــي الــذي ميثــل وزراء الصحــة 

ــان . ــي ملاكحفــة الرسط ــن واالحتــاد اخلل اخلليجي
املؤمتــر اخللــي اخلامــس للصحــة املهنيــة و عقــد خــالل 
ــر  ــايل وزي ــة مع ــو حتــت رعاي ــن 16 اىل 18 ماي ــرة م الف
الصحــة الدكتــور مجــال احلــريب و حتــت عنــوان : " 
»الصحــة املهنيــة... رعايــة وإنتاجيــة« و مبشــاركة ممثلــن 
عــن منمظــة الصحــة العامليــة ومكتــب العمــل الــدويل ومكتــب 
الصحــة اخللــي إلبــداء جتارهبــم وتبــادل املعرفــة واخلربة 
ــاء املشــاركن  ــن واالطب ــن االخصائي ــة ب ــارات املهني وامله
باملؤمتــر ، ويســلط املؤمتــر الضــوء عــى حــول املعرفــة 
مســتوى  لرفــع  والســالمة  والوقايــة  واالدارة  والصحــة 
الــويع مبارســات الصحــة والســالمة والبيئــة يف مواقــع 
العمــل بالصناعــات الرئيســية وزيــادة التوعيــة ملاكحفــة 
االمــراض وخماطرهــا خصوصــا االســباب االوىل املؤديــة 

ــج. ــت واخللي ــاة بالكوي للوف
ــة  ــال الصح ــن مبج ــن املعني ــاال م ــد الىق املؤمتــر اقب و لق
واختصاصــي  الصحــة  ومفتــي  اطبــاء  مــن  العامــة 
الســالمة املهنيــة واملــوارد البريــة يف القطاعــن احلكــويم 
واخلــاص واالاكدميــي والعاملــن يف املجــاالت االقتصاديــة 

ــة. ــم واملنشــآت الصحي ــط والتعل ــات النف وقطاع
دول  خمتلــف  مــن  عمليــة  ورقــة   42 املؤمتــر  مشــل  و 
جملــس التعــاون اخلليــى والــدول العربيــة مت مــن خالهلــا 
اســتعراض السياســات العامليــة للصحــة والســالمة املهنيــة 
ــة مــن خــالل االســراتيجيات وخطــط العمــل  وحصــة البيئ
وكيفيــة اســتخدام املــدن الصحيــة مكنصــة إلطــالق املصانع 
اخلــرضاء ومبــادرة ســالمة املجمعــات. و مشلــت الفعاليات 
ــإدارة  ــن ب ــاء العامل ــن االطب ــة م ــة مقدم ــتة أوراق عملي س
الصحــة املهنيــة بالكويــت مت مــن خالهلــا مناقشــة جوانــب 
الربــو املهــي والعنــف ضــد المريــض وامللوثــات الصناعيــة 

ــر املهــي واحلــوادث.  والتعــرض املهــي للبزنيــن والتوت
ــر  ــن معاي ــش املؤمتــر ورشــي معــل ع ــم عــى هام  وأق
اســتحقاقات بــدالت التلــوث والضوضــاء والعــدوى مــن 
اخلطــر واســس تقيــم املهــن الشــاقة واخلطــرة والضــارة 
مــن  االجماعيــة  التأمينــات  مؤسســة  حتتســهبا  الــي 
ــارات  ــة اإلم ــة دول ــك جترب ــة، وكذل ــة الفعلي ــنوات اخلدم س
العربيــة ىف حتويــل القســم الطــي إىل قســم الســعادة 

ــد ســواء. ــم عــى ح ــن وعوائله لصــاحل العامل
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ــالث  ــز الث ــاول الراكئ ــي تتن ــة املســتدامة وال ــون اساســا خلطــة التمني ــا لتك حــددت األمم املتحــدة 17 هدف
ــث عــى  ــد الثال ــص البن ــام 2030. وين ــي للع ــع العامل ــة ذات الطاب ــة والبيئي ــة واالقتصادي ــة االجماعي للتمني
ــامل أمجــع يهشــد  ــا أن الع ــع االمعــار ، ومب ــة ىف مجي ــش حصي ــراد بأمنــاط عي ــع األف ــع مجي مضــان متت
تزايــدا مطــردا ىف معــدل االصابــة باألمــراض الســارية غــر املعديــة و ىه أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة 
والرسطــان وأمــراض الرئــة املزمنــة، وكذلــك عوامــل اخلطــر اخلاصــة هبــذه األمــراض ، فقــد حثــت منمظــة 
الصحــة العامليــة الــدول األعضــاء عــى اجــراء رصــد ملــدى انتشــار هــذه األمــراض ىف جممعاهتــا للمكــن 

مــن تتبــع التقــدم احملــرز ىف الوقايــة مهنــا و ماكحفهتــا.
ــة املســتدامة ىف املجــال الصــى، فلقــد وضعــت وزارة الصحــة  وىف اطــار ســعهيا لتحقيــق أهــداف التمني
الكويتيــة اســراتيجية ثابتــة و ىه انشــاء جلــان خمتصــة بــل مــرض مــن هــذه األمــراض أو عامــل خطــورة 
ــة وعــالج هــذا املــرض لضــان  ــع التخصصــات املســولة عــن الوقاي ــاء مــن مجي وتضــم هــذه اللجــان أطب
التنســيق و التعــاون بــن خمتلــف التخصصــات وتتــوىل اللجــان املســولية اكملــة عــن احــراز تقــدم ىف جمــال 

ماكحفــة األمــراض املزمنــة وعالجهــا. 

وىف ينايــر 2017، اشــرك املكتــب االعــالىم لوزارة 
ــة مــن  ــة للوقاي ــة الوطني الصحــة بالكويــت مــع اللجن
أمــراض ارتفــاع الدهــون الثالثيــة والكولســرول 
ىف اطــالق محلــة توعويــة ملســح الدهــون الثالثيــة و 
الكولســرول بــن املواطنــن و املقميــن مــن البالغــن 
ــون  ــاع الده ــار ارتف ــدل انتش ــد مع ــت لتحدي بالكوي
الثالثيــة والكولســرول وانشــاء قاعــدة بيانــات وطنيــة 
عــن عوامــل اخلطــر املرتبطــة هبــذا االرتفــاع، و قــد 
ــتبيان  ــمارة اس ــع اس ــى توزي ــة ع ــملت امحلل اش
واملرضيــة  الخشصيــة  اخلطــر  عوامــل  ملعرفــة 
والســلوكية املؤديــة اىل هــذا االرتفــاع ووضــع خطــة 
عمليــة مبنيــة عــى الدالئــل والرباهــن للحــد مــن 
ــد االخشــاص األكــر عرضــة  هــذه العوامــل وحتدي
ــة والكولســرول. ــاع الدهــون الثالثي ــة بارتف لالصاب

وتضمنــت امحللــة عــدة أنشــطة توعويــة لرفــع الــوىع 
بــن فــات املجمــع عــن خطــورة ارتفــاع الحشميــات 
بالــدم و األســباب املؤديــة الهيــا وطــرق الوقايــة 
ــاع ىف  ــود ارتف ــد وج ــب عن ــة الطبي ــة مراجع وأمهي
مســتويات الحشــوم ومــن هــذه األنشــطة اقامــة 
معــارض متنقلــة غطــت املستشــفيات الكــربى جبميــع 
حمافظــات الكويــت و 15 مركــزا حصيــا ومستشــى 
القطــاع  مستشــفيات  مــن  وعــدد  الكويــت  نفــط 
املجمعــات  و  احلكوميــة  املؤسســات  و  اخلــاص 
أثنــاء امحللــة توزيــع  الكــربى مكــا مت  التجاريــة 

مطبوعــات توعويــة عــى امجلهــور ، واتباعــا لهنــج 
الــوزارة ىف اســتخدام وســائل التواصــل احلديثــة ىف 
االعــالم الصــى والتوعويــة الصحيــة فلقــد قــام املكتــب 
ــاء  ــع أطب ــاءات م ــة ولق ــالم توعوي ــداد أف االعــالىم باع
متخصصــن مــن وزارة الصحــة للتعريــف خبطــورة 
ارتفــاع محشيــات الــدم وكيفيــة الوقايــة مهنــا ومت بــث 
هــذه اللقــاءات واألفــالم عــى قنــاة اليوتيــوب اخلاصــة 
ــة  ــز الصحي ــوزارة وعــى شاشــات العــرض باملراك بال
توعويــة مت  بوســتات  اعــداد  واملستشــفيات مكــا مت 
ــع التواصــل االجمــاىع اخلاصــة  ــرب مواق ــا ع نره

ــب.  باملكت
و لقــد مت اجــراء حفــص نســبة الدهــون الثالثيــة بالــدم 
حلــواىل 2900 خشــص مكــا مت اجــراء حفــص لل من 
ــر  ــة ل900 خشــص آخ ــون الثالثي الكولســرول والده
ــاع  ــت املســح ارتف ــد أثب ــن واملقميــن ولق ــن املواطن م
نســبة الدهــون الثالثيــة و الكولســرول بــن رشحيــة 
كبــرة مــن املشــاركن . و بنــاءا عــى ذلــك بــدأت وزارة 
للحــد  الكويتيــة ىف وضــع خطــة متاكملــة  الصحــة 
مــن عوامــل اخلطــر املرتبطــة بارتفــاع نســبة الدهــون 
الثالثيــة والكولســرول بالــدم وســوف يــم ىف القريــب 
العاجلــل اعــداد محلة أخرى الســتمكال قاعــدة البيانات 
اخلاصــة هبــذه الظاهــرة املرضيــة ونــر املعلومــات 
العمليــة الصحيحــة عهنــا بــن خمتلــف رشاحئ املجمــع 

الكويــى.
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أصــدرت وزارة الصحــة بدولــة الكويــت قــرارا وزاريــا 
حيمــل رمق 35 لســنة 2017 ويقــي بتشــكيل جلنــة 
ــة  ــر الصحــة ملتابع ــايل وزي ــا برائســة مع ــة علي وطني
األهــداف والغايــات العامليــة للتمنيــة املســتدامة حــى 
عــام 2030 ذات العالقــة بالصحــة وتضــم بعضويهتــا 
ــوكالء املســاعدين  ــس وال ــب الرئي ــوزارة نائ ــل ال وكي
القانونيــة  والشــؤون  والتطويــر  اجلــودة  لشــؤون 
والصحــة العامــة والشــؤون الفنيــة باإلضافــة إىل 
مــدراء املركــز الوطــي لملعلومــات الصحيــة وإدارات 
التخطيــط واملتابعــة واإلدارة املركزيــة للرعايــة الصحة 
األوليــة وإدارة الصحــة املدرســية مكــا تضــم اللجنــة 
ــة لإلحصــاء  ــن اإلدارة املركزي ــن ع ــا ممثل بعضويهت
للبيئــة واألمانــة العامــة لملجلــس  واهليئــة العامــة 
األعــى للتخطيــط والتمنيــة ومركــز العلــوم الطبيــة 
جبامعــة الكويــت ومجعيــات النفــع العــام ذات العالقــة 

بالصحــة.
 وحــول معــل هــذه اللجنــة قــال وكيــل وزارة الصحــة 
ــالح إن  ــد الف ــد خال ــة د. ولي ــون الفني ــاعد للش املس
ــة  ــالل اإلدارات التابع ــن خ ــوزارة م ــا لل ــاك توجه هن
االستشــاري  واملجلــس  الفنيــة  الشــون  لقطــاع 
ــا واســراتيجياهتا  ــة براجمه ــة ملراجع للشــون الفني
الصحيــة الوطنيــة وحتديهثــا مبــا يتفــق مــع األهــداف 
للتمنيــة املســتدامة حــى عــام  العامليــة  والغايــات 
وليــد  د.  وأوحض  بالصحــة  العالقــة  ذات   2030
خالــد الفــالح أنــه بالــرمغ ممــا يبــدو مــن أن اهلــدف 
الثالــث مــن األهــداف العامليــة للتمنيــة املســتدامة هــو 
اهلــدف املتعلــق بالصحــة إال أن الغايــات املندرجــة 
مضــن األهــداف الســتة عــر األخــرى تتضمــن 

العديــد مــن التحديــات ذات العالقــة بالصحــة وأشــار 
وكيــل وزارة الصحــة املســاعد للشــون الفنيــة إىل 
ــص  ــذي ين ــق بالصحــة وال ــث املتعل ــدف الثال أن اهل
عى مضــان متتــع امجليــع بأمنــاط عيــش حصيــة 
ــة  ــات املندرج ــع األمعــار والغاي ــة يف مجي وبالرفاهي
حتــت هــذا اهلــدف والــي تتطــرق إىل حصــة ومنــو 
وتغذيــة الرضــع واألطفــال وحصــة األمومــة والوقايــة 
والتصــدي لألمــراض املزمنــة غــر املعديــة واإلصابات 
الناجتــة عــن حــوادث املرور وحتقيــق التغطية الصحية 
الشــاملة وتطبيــق االتفاقيــات الدوليــة ملاكحفــة التبــغ 
ــة  ــوث البيئ ــة والتصــدي لتل ــة الدولي ــواحئ الصحي والل
العالقــة  ذات  األخــرى  والغايــات  املنــاخ  وتغــر 
بالصحــة متثــل أحــد التحديــات الرئيســية أمــام النظم 
الصحيــة عــى مســتوي مجيــع دول العــامل )ومــن 
بيهنــا النظــام الــي بدولــة الكويــت( حيــث آن 
األوان وأصبــح لزامــا عــى النظــم الصحيــة احلديثــة 
ــة مــن  ــرباجم الصحي ــذ ال ــط وتنفي أن تنتقــل بالتخطي
ــاء  ــط وبن ــراض فق ــالج األم ــى ع ــز ع جمــرد الرك
املستشــفيات واملرافــق الصحيــة وتزويدهــا باألجهــزة 
واألدويــة احلديثــة إىل آفــاق أرحــب مــن ذلــك بكثــر 
ــش  ــاط عي ــع بأمن ــع المت ــة وتجشي ــن التوعي وتتضم
ــع األمعــار ومــن خــالل  ــة يف مجي ــة وبالرفاهي حصي
بــراجم وإســراتيجيات حصية هتــدف إىل التعامل مع 
مراحــل مــا قبــل املــرض والتصــدي للســلوكيات غــر 
الصحيــة وعوامــل اخلطــورة ذات العالقــة باألمــراض 
املزمنــة وىف مقدمهتــا التغذيــة غــر الصحية وامخلول 
ــوزن وإجــراء  ــادة ال ــة وزي ــدين والتدخــن والمسن الب
ــراض. ــر لألم ــة لالكتشــاف املبك املســوحات الصحي
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وحدات تخصصية جديدة في 
مستشفى الجهراء

تساهم بزيادة الطاقة االستيعابية 
وتقلص فترات االنتظار

برعايــة معــايل وزيــر الصحــة بدولــة الكويــت الدكتــور 
الوحــدات  افتتــاح  حفــل  أقــم  احلــريب  مجــال 
التخصصيــة اجلديــدة مبستشــى اجلهــراء حيــث 
هتــدف إىل زيــادة الطاقــة االســتيعابية وتقليــل فــرات 
االنتظــار لتلــي العــالج تنــدرج مضــن برنــاجم معــل 
احلكومــة واخلطــة اإلمنائيــة للدولــة هبــدف حتقيــق 

ــالد. ــاملة يف الب ــة الش ــة الصحي التغطي
وأكــد معــايل الوزيــر إن هــذه العيــادات مــن شــأهنا 
تعزيــز إماكنــات وقــدرات املستشــى للتعامــل مــع 
حــاالت احلــوادث واحلــاالت احلرجــة ويه تتاكمل مع 
بــراجم الــوزارة للتطويــر املســمر ملنظومــة الطــوارئ 
الطبيــة وإنقــاذ احليــاة ورعايــة احلــاالت احلرجــة. 
أقســاما  تتضمــن  اجلديــدة  العيــادات  إن  وقــال 
األطفــال  وحــوادث  الرئيســية  احلــوادث  ووحــدات 
والطــب  التنفــيس  واجلهــاز  اهلضمــي  واجلهــاز 
املزمنــة  واجلــروح  واملســالك  والصيدلــة  الطبيــي 
فضــال عــن تطويــر قســم الصيدلــة وتزويــده باألجهــزة 
والتقنيــات احلديثــة وافتتــاح وحــدة املســالك واجلروح 
املزمنــة والــي تضيــف الكثــر إىل اخلدمــات املقدمــة 

باملستشــى.
وأضــاف معاليــه أن التوســع بوحــدة الطــب الطبيــي 

ــة  ــزة احلديث ــزودة باألجه ــة امل ــادات التخصصي والعي
حيقــق املزيــد مــن اإلجنــازات يف خدمــات الطــب 
الطبيــي وحتقيــق التوســع بوحــدة اجلهــاز اهلضمــي 
وزيــادة عــدد غرف املناظر واإلفاقة بالوحدة ، وأشــار 
إىل أن التوســع يعــزز أيضــا قــدرات التخشيــص 
عــى إجــراء حفوصــات االكتشــاف املبكــر لرسطــان 
القولــون واملســتقم ومبــا يتفــق مــع اســراتيجية 
وبرنــاجم معــل الــوزارة للوقايــة والتصــدي لألمــراض 
املزمنــة غــر املعديــة وعوامــل اخلطــورة ذات العالقــة 
ــراض  ــراجم التصــدي لألم ــه إن ب ــال معالي هبــا ، وق
املزمنــة غــر املعديــة تتضمــن بــراجم املســوحات 
القولــون  لرسطانــات  املبكــر  لالكتشــاف  الصحيــة 
ــح الفرصــة  ــدي والربوســتاتا مبــا يتي واملســتقم والث
للرسطــان  األوىل  املراحــل  يف  بالعــالج  للتدخــل 
ــات  ــل الوفي ــادة معــدالت الشــفاء ويقل ــؤدي إىل زي وي
واألعبــاء املرتبــة علهيــا. مشــددا عــى أمهيــة تاكمــل 
ــه  ــة ب هــذه املســوحات بعوامــل اخلطــورة ذات العالق
الــوزن  وزيــادة  والمسنــة  التدخــن  مقدمهتــا  ويف 
وامخلــول البــدين والتغذيــة غــر الصحيــة والــي 

ــة هبــا والتصــدي هلــا. ــب التوعي تتطل
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ــور  ــت الدكت ــة الكوي ــر الصحــة بدول ــايل وزي ــح مع افتت
وخمتــرب  األنبــوب  طفــل  وحــدة  احلــريب،  مجــال 
مبنطقــة  الــوالدة  مستشــى  يف  امليكروبيولــويج 
ــة، ويه الوحــدة الرئيســية الــي تقــدم  الصبــاح الطبي
خدمــات طــب اخلصوبــة وأطفــال االنابيــب واحلقــن 
املجهــري مجليــع مناطــق الكويــت باســتثناء اجلهــراء، 
ــا  ــد تأهيله ــام 1985 وأعي ــدة ع ــت الوح ــث تأسس حي
ــاء  ــة يف البن ــات العاملي ــق مــع أحــدث املواصف مبــا يتف
والتجهــز لتصــل الطاقــة االســتيعابية للوحــدة إىل 
التلقيــح  تصــل معليــات  ســنويا مكــا  حالــة   1000

الصنــايع إىل 250 حالــة ســنويا.
وقــال معــايل الوزيــر يف لكمــة ألقاها يف حفــل االفتتاح 
أن الوحــدة الــي تضــم ســتة عيــادات استشــارية تقــدم 
ــة  ــة الصحي ــة والتوعي ــة والعالجي اخلدمــات التخشيصي
فضــال  التدريبيــة  والــرباجم  الــورايث  واالرشــاد 
عــن اجــراء البحــوث وتنفيــذ خطــط واســراتيجيات 
الــوزارة مبجــال حصــة املــرأة والصحــة االجنابيــة. 
مؤكــدا أن مستشــى الــوالدة بصــدد تنفيــذ عــدد مــن 
املشــاريع املهمــة بعــد افتتــاح وحــدة اخلصوبــة وخمتــرب 

امليكروبيولــويج، مشــرا إىل أن الوحــدة تعــد األكرب 
مــن نوعهــا يف الكويــت.

خدمــة  بتوفــر  ســيقوم  املستشــى  أن  وأضــاف 
الفحــص الــورايث لألجنــة بالتعاون مــع مركز الكويت 
لألمــراض الوراثيــة إىل جانــب تقــدمي خدمــات مــن 
شــأهنا تهسيــل عــالج حــاالت العقــم وتأخــر امحلــل 
واالجنــاب. مكــا أن املختــرب امليكروبيولــويج ســيوفر 
الفحوصــات الرسيعــة لألمــراض املعديــة لملــرىض، 
املركــزة،  العنايــة  يف  احلرجــة  للحــاالت  وكذلــك 
مشــرا إىل أن املستشــى لديــه أكــرب وحــدة عنايــة 
ــة 160  ــت بطاق ــدج يف الكوي ــال اخل ــزة لألطف مرك

ــة. حاضن
ــورايث  ــة ال وذكــر أن الوحــدة ســتقدم حفــص األجن
والحســب اجلــرايح للحيوانــات املنويــة ومجتيــد 
األجنــة واحليوانــات املنويــة والبويضــات إضافــة 
إىل معليــات أطفــال االنابيــب واحلقــن املجهــري 
التلقيــح  خدمــة  تقــدمي  ســيم  فميــا  لملواطنــن 
الصنــايع للجميــع مبــا فهيــم املقميــن الراغبــن يف 

ــك. ذل
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االحتفال باألسبوع الخليجي الموحد 
الثامن لصحة الفم واألسنان بدولة 

الكويت
حتــت شــعار "االســنان حصــة و مجــال" احتفلــت 
مــارس  مــن هشــر  األخــر  األســبوع  الكويــت ىف 
2017 باألســبوع اخلليــى املوحــد الثامــن لصحــة 
ــة معــاىل  ــت حتــت رعاي ــة الكوي ــم و االســنان بدول الف

وزيــر الصحــة الدكتــور مجــال احلــرىب.
و تلــى العنايــة بصحــة الفــم و االســنان اهمامــا 
ــس أن  ــر املجل ــر تقاري ــث تذك ــل ، حي ــن قب ــدا م مزتاي
حــواىل %90 مــن األفــراد بــدول املجلــس يعانــون مــن 
ــت الدراســات أن  مشــلكة تســوس األســنان مكــا أثبت
نســبة التســوس قــد زادت خــالل 15 ســنة املاضيــة و 
يشــل عــالج األســنان عبــًأ اقتصاديــا نظــرا الرتفــاع 
تلكفــة العالجــات و األجهــزة الالزمــة . و يعتــرب تســوس 
األســنان أحــد أكــر أمــراض الطفولــة انتشــارا حيــث 
%25 مــن االطفــال مــن مشــالك  يعــاىن حــواىل 

تســوس االســنان ىف معــر 6-5 ســنوات.
 و ىف عــام 2008، اعمــد جملــس الصحــة لــدول 
جملــس التعــاون االحتفــال باألســبوع اخللــي املوحد 
ــم واألســنان ىف االســبوع األخــر  ــز حصــة الف لتعزي
مــن هشــر مــارس والــذى هيــدف إىل للتوعيــة بأمــراض 
الفــم واألســنان وكيفيــة الوقايــة مهنــا ملختلــف الفــات 
بــن لك رشاحئ املجمــع،  الــويع  العمريــة، ونــر 
مــرىض  مثــل  املزمنــة  باألمــراض  التوعيــة  وكذلــك 
الســكري للحــد مــن نســبة اإلصابــة باألمــراض الفموية 

ــة هلــا. واألمــراض املصاحب
و ىف اطــار احتفــال الكويــت باالســبوع اخلليــى 
لصحــة الفــم واالســنان أقــم احتفــال حتــت رعايــة 
ــور/ مجــال احلــرىب مض  ــر الصحــة الدكت معــايل وزي
كوكبــة مــن أطبــاء األســنان بدولــة الكويــت، مكــا أقــام 
ــم و االســنان  ــة الف ــدريس لصح ــراء امل ــاجم اجله برن
معرضــا توعويــا بعنــوان: “ابتســامي رس إبــدايع” 
حيــث مشــل املعــرض عى جممســات ولوحــات أجنزها 

طلبــة وطالبــات مــدارس منطقــة اجلهــراء التعلمييــة 
ــم خــاص يســلط الضــوء  ــرض لف ــة اىل ع باإلضاف
عــى اخلدمــات املختلفــة لربنــاجم اجلهــراء املــدريس 
املعــرض  يعتــرب هــذا  و  الفــم واألســنان  لصحــة 
ــم واالســنان  ــراجم حصــة الف ــن أنشــطة ب ــزءا م ج
الــى تســى اىل الوصــول اىل خمتلــف الفــات 
ىف املجمــع عــن طريــق نــر الــوىع الصــى ىف 
املــدارس واملراكــز الصحيــة باالضافــة اىل النــوادي 
واملجمعــات التجاريــة للوصــول اىل ربكا رشحيــة 

مــن املجمــع.
و هشــد االســبوع معــارض حصيــة متنوعــة جبميــع 
ــة  ــا لالهمــام بصح ــات و خصــص بعضه احملافظ
الفــم و األســنان لألطفــال ىف الســن املــدرىس. ومت 
ــة  ــى مبحافظ ــرض حص ــاىم ومع ــل خت ــم حف تنظ
الفروانيــة حبضــور الســيد احملافــظ/ الشــيخ فيصــل 
امحلــود ومبشــاركة االدارة التعلمييــة باملنطقــة حيــث 
اكــد الســيد احملافــظ عــى أمهيــة هــذه الفعاليــات 
ــة احملافظــة عــى  ــة بأمهي ــادىء التوعي لرســيخ مب

حصــة الفــم و األســنان.



الكويت

الكويت تحتفل بالحملة الخليجية 
الثانية للتوعية بالسرطان

ىف ســبيل تعزيــز الــوىع الصــى و محايــة املجمــع 
اخلليــى مــن اخطــار الرسطــان ، تنبــى "جملــس 
الصحــة لــدول جملــس التعــاون" مبــادرة القامــة 
اســبوع توعــوى بأمــراض الرسطــان ىف االســبوع 
مــع  بالزتامــن  وذلــك  فربايــر  هشــر  مــن  األول 
ــاه  ــذى ترع ــى مبــرض الرسطــان ال ــال العامل االحتف
ــر. ــن فرباي ــع م ــة ىف الراب ــة العاملي منمظــة الصح

و لقــد دشــنت دولــة الكويــت بــدء "امحللــة اخلليجيــة 
ــايل  ــة مع ــان" حتــت رعاي ــة بالرسط ــة للتوعي الثاني
الدكتــور / مجــال احلــرىب وزيــر الصحــة باقامــة 
احتفــال حبديقــة مركــز فيصــل الســلطان للعــالج 
الصحــة  وزيــر  معــايل  رعايــة  االشــعاىع حتــت 
الرسطــان  ملاكحفــة  الكويــت  مركــز  ومبشــاركة 
بالتعــاون مــع االحتــاد اخلليــى ملاكحفــة الرسطــان 
، و اكن شــعار امحللــة هلــذا العــام " 40*40" 
ــت  ــرمق إىل أن الدراســات أثبت ــث يشــر هــذا ال حي
أن %40 مــن أمــراض الرسطــان ميكــن الوقايــة 
مهنــا باتبــاع الســلوكيات الصحيــة بيمنــا %40 مــن 
أمــراض الرسطــان ميكــن الشــفاء مهنــا إذا مــا مت 

ــب.  ــالج املناس ــت للع ــرا وخضع ــا مبك تخشيصه
ولقــد شــارك ىف االحتفــال العديــد مــن اجلهــات 
احلكوميــة ومجعيــات النفــع العــام املعنيــة بعــالج 
الرسطــان ولقــد اشــاد التطــور امللحــوظ ىف جمــال 
اجلانــب  مــن  ســواء  الرسطــان  مــرىض  رعايــة 
ــد أشــاد  ــام ، ولق ــع الع ــات النف ــوىم أو مجعي احلك
ــة املشــركة  ــس اللجن ــور أمحــد العــوىض رئي الدكت
ومديــر  بالرسطــان  للتوعيــة  اخلليــى  لألســبوع 
مركــز الكويــت ملاكحفــة الرسطــان بالتقــدم امللحــوظ 
الــذى تهشــده دول اخلليــج ىف جمــال رعايــة مــرىض 
الرسطــان بــدء مــن امحلــالت الــى تقــام لالكتشــاف 
املبكــر مــرورا بالتطــورات ىف جمال العــالج والتأهيل 
ملــا بعــد العــالج والطــب التلطيــى موحضا أن نســبة 
الشــفاء مــن مــرض الرسطــان تصــل اىل اكــر مــن 
٨٠٪  لــذا فــان فكــرة مقارنــة الرسطــان باملــوت فكــرة 
ــة خــالل هــذا  ــراجم التوعي ــا اىل ان ب ــة ، الفت خاطئ

ــه شــفاء. االســبوع تركــز عــى أن هــذا  املــرض ل
ــز  ــدور املرك ــة املشــركة ب ــس اللجن مكــا اشــاد رئي
اخلليــى ملاكحفــة الرسطــان ىف تنفيــذ اســراتيجية 
ــى تســاعد  ــة ال ــى مســتوى دول املنطق ــة ع التوعي

ىف اخنفــاض نســبة االصابــة بأمــراض الرسطــان و 
رفــع نســبة الكشــف املبكــر وبالتــاىل نســب الشــفاء 
ــة ىف معاجلــة  ــاء االقتصادي ــن االعب ــف م ممــا خيف

املــرىض.
وجبانــب هــذا االحتفــال ، فلقــد هشــدت الكويــت عــدة 
ــا وزارة  ــاركت فهي ــان ش ــة بالرسط ــات للتوعي فعالي
الصحــة جبانــب مجعيــات النفــع العــام واجلهــات 
التطوعيــة مبستشــى البنــك الوطــى لألطفــال حيــث 
مت االحتفــال باألطفــال مــرىض الرسطــان وأرسمه 
الطفــل  بأمهيــة تجشيــع  توعيــة األرس  مت خاللــه 
املصــاب بالرسطــان عــى محتــل العــالج وكيفيــة بــث 
األمــل يف أنفــس املصابــن املــرىض وأهالهيــم الن 
الــدمع النفــيس لملريــض يشــل جحــر الزاويــة يف 

تقبــل العــالج.
وأقــام املكتــب االعــالىم لــوزارة الصحــة خــالل 
 2017 مــارس  حــى  ينايــر  هشــر  مــن  الفــرة 
ــرمح بالتعــاون  ــق ال ــة عــن رسطــان عن ــة توعوي محل
مــع اجلهــات احلكوميــة و امجلعيــات األهليــة حيــث 
مشلــت امحللــة معــارض متعــددة باملراكــز الصحيــة 
ومؤسســات الــدول و املجمعــات التجارية وامجلعيات 
ــاء حمــارضات عــى احلضــور  ــث مت الق ــة حي املهني
مــن جانــب أطبــاء مــن وزارة الصحــة جبانــب توزيــع 
مطبوعــات توعويــة وإعــداد أفــالم ولقــاءات مــع خرباء 
ىف جمــال الرسطــان مت نرهــا عــرب قنــاة اليوتيــوب 
اخلاصــة بالــوزارة و مواقــع التواصــل االجمــاىع.
ــم  ــة أخــرى خمتصــة برسطــان الف وأقميــت احتفالي
مبجمــع األفنيــوز حيــث مت معــل حفــص جمــاىن 
للزائريــن مــع تقــدمي مطبوعــات توعويــة عــن أســباب 

ــر. ــة االكتشــاف املبك ــم و كيفي ــان الف رسط
وتهشــد دولــة الكويــت ىف الفــرة املقبلــة تقدمــا 
ــث  ــان حي ــرىض الرسط ــة م ــا ىف جمــال رعاي مه
ــد ملاكحفــة الرسطــان عــى  ــز جدي ــم انشــاء مرك ي
ــع ســوف يضــم ٦١٨  ــر مرب ــف م مســاحة ٢٩٣ ال
رسيــر موزعــن عــى 23 جناحــا مهنــم  ٩٠ رسيــر 
يف بأقســام العنايــة املركــزة، باالضافــة اىل 11 
جحــرة معليــات مكــا ســيضم املركــز مواقــف متعددة 
ــارب ٢٠٠٠ ســيارة ممــا يشــل  االدوار تســع مايق
ــرىض  ــة مل ــات املقدم ــة ىف جمــال اخلدم ــة نوعي نقل
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األطفــال مه نعمــة أعطاهــا هلل لنــا حنــن اآلبــاء 
ــك البــد أن تــزداد معرفتنــا مبســؤولياتنا جتــاه  ولذل
محايــة أبنائنــا مــن لك مــا يســبب أي تدهــور حصــي 
هلــم منــذ حلظــة الــوالدة وهــو مفهــوم خاطــئ جــًدا 
فالتــارخي املــريض وأســلوب حياة لك مــن األم واألب 
لــه تأثــر بالــغ عــى حصــة أبناهئــم نتيجــة التعــرض 
للعديــد مــن الكمياويــات املوجــوده يف البيئــه والــي 
حتــدد طبيعهتــا اســلوب حيــاة لك مــن االب واألم 
ومــدى التعــرض هلــا مثــل تعــرض االبــاء عــى 
ســبيل املثــال إىل الرصــاص نتيجــه معــل االب يف 
مســابك الرصــاص واملعــادن مثل النحــاس واالملنيوم 
ــذه  ــب ه ــدن يف تركي ــاص مكع ــد الرص ــث يوج حي
املعــادن ونظــرا لرسعــه تطايــره عنــد درجــات حــراره 
منخفضــه مقارنــه باملعــادن االخــرى فــإن تركزاتــه 
ــؤالء  ــل هبــا ه ــي يعم ــل ال ــه العم ســرتفع يف مهل
الرجــال ممــا يســبب تغــرات يف الصفــات الوراثيــة 
ــاض  ــة هلل يســبب االجه ــل فعدال ــة إىل الطف املنقول
يف األم حــى ال يتكــون هــذا الطفــل املشــوه خلقيــا 
وال خيــرج للحيــاه فيصبــح عبــا نفســيا واقتصاديــا 

ــى األرسة. ع
وهنــاك بعــض االحــوال الــي ال يــؤدي التعــرض 
للرصــاص إىل االجهــاض لــالم نظــرا لتعــرض احــد 
الوالديــن أو كالمهــا إىل تركــزات ضئيلــه للرصاص 
ــي  ــؤدي إىل حــدوث بعــض التشــوهات ال ــث ت حبي
ــتطيع الطفــل احليــاة هبــا فيولــد الطفــل قليــل  يس
االســتيعاب الــدرايس ولديــة قــدرة دامئــه عــى 
العنــف واحلركــة الزائــدة كذلــك عــدم الركــز فميــا 

يمســع.
ومــن امه الطــرق للحــد مــن تأثــر هــذا املعــدن 
الســام تنــاول الفتيــات والشــباب لعنــر الاكلســيوم 
ــه  ــى نســب مرتفع ــوي ع ــذاء احملت ــق الغ ــن طري ع
منــه اكجلــن واآليســكرمي والزبــادي ورشب االلبــان 
ــذا  ــالم يف ه ــام ل ــاك دور ه ــمرة وهن ــة مس بطريق
ــاه  ــن وتقــل مــن املي املجــال فــأألم الــي تــرب الل
ــة  ــادات الغذائي ــة يكتســب اطفاهلــا نفــس الع الغازي
ولذلــك جيــب عــى االرس حتفــز االطفــال وخاصــه 
البنــات عــى رشب االلبــان ومنتجاهتــا خاصــه وإن 
الصناعــه االن تقــدم اللــن يف العديــد مــن املنتجــات 

البيئة وصحة أطفالنا 
إعداد: أ.د. نبيلة الورداني همسات صحية
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التدخين
الفتيــات  مــن  العديــد  بــن  خاطــئ  اعتقــاد  هنــاك 
املدخنــات إجيابيــا اوســلبيا بــأن التدخــن يف فــره 
ماقبــل الــزواج ليــس لــه تأثــر عــى حصهتــن االجنابيــه 
ــدم عــى التدخــن  ــذي يق ــك الشــباب ال ــد ذل مكــا يعتق
ــن  ــن يف س ــن املدخن ــس االخري ــارك يف جمال او يش
ــا مــن اإلشــارة إىل ان  ــد هن ــزواج والب ــل ال مبكــره قب
البنــات يولــدن بــل البويضــات الــي ميكــن إخصاهبــا 
وتتعــرض البويضــات مجيعهــا للتأثــر بنــواجت التدخــن 
ــه يف  ــن اجن ــذه البويضــات وه ــن ه ــه تكوي ــذ حلظ من
او  إذا اكنــت االم مدخنــه ســلبيه  امهاهتــن  ارحــام 
ــاد معــدالت التحــور  ــه ويســمر التعــرض وازدي اجيابي
اجليــي يف بــو يضــات الفتيــات منــذ والدهتــن وحــى 
االنهتــاء مــن معليــة االجنــاب ، ويزيــد مــن خطــورة 
او كالمهــا مدخنــا  االبويــن  احــد  التعــرض وجــود 
وكذلــك تدخــن الفتــاه نفهســا ,مكــا تزداد اخلطــورة إذا 
تزوجــت مبدخــن وينــدرج حتــت التدخــن لك اصنــاف 
ــر  ــل الســيجارة والشيشــه والجسائ ــغ مث إحــراق التب
ــات  ــا النكه ــك املضــاف إهل ــا خاصــه تل ــه انواعه باكف
حيــث يســتخدم فهيــا اردى انــواع التبــغ ويعمــد عــى 
إضافــه النكهــات ومعمظهــا مشــتقات بروليــة مرسطنــه 
ــع  ــغ املســتخدم يف تصني ــة للتب ــة الرديئ ــه النكه لتغطي

ــر  الجسائ
مكــا أن هنــاك دور هــام لالبــاء يف عــدم التدخــن امــام 
اطفاهلــم واالمتنــاع التــام عــن التدخــن داخــل املــزنل 

ــة  ــه والشــكوالتة احملبب ــن الفواك ــر م ــة بالكث املخلوط
ــال  إىل االطف

وهنــاك العديــد مــن املــواد مثل نواجت التدخــن واملبيدات 
احلريــة الــي يكــر النــاس مــن اســتخدامها للقضــاء 
عــى احلــرات املزنليــه وكذلــك املعطــرات الصناعيــة 
الــي قــد تســتعمل بكــرة يف اماكــن معــل لك مــن 
ــر  ــا مــن اســتعراض التأث ــد هن ــزوج و الزوجــه والب ال
البيئيــه عــى  امللوثــات  النــاجت عــن هــذه  الــي 
ــرات  ــرمه يف إحــداث تغ ــه تأث ــه كنتيج حصــه االجن
ــه مــن لك مــن االب واالم  ــه املنقول يف الشــفره الوراثي

ــن يف رمح االم. ــة التكوي ــاب ومرحل ــاء االخص أثن

والتوقــف عــن التدخــن متامــا يف مرحلــة الــزواج واثناء 
ــن االرضار  ــومه م ــم حــى يق ــره االجنــاب الطفاهل ف
املدمــرة لنــواجت الدخــن، مكــا يلــي االب واالم املدخنن 
ــدم  ــاده ع ــؤدي إىل زي ــم ي ــى اطفاهل ــا ع ــا حصي عب
ــن  ــاط الزائدي ــه والنش ــال واحلرك ــدى االطف ــز ل الرك
ــود  ــل املول ــدون ســبب فالطف ــه ب ــرات طويل ــاكء لف والب
الحــد االبويــن املدخنــن او كالهلــا حيتــاج جمســه إىل 
جرعــه النيكوتــن املعتــاد علهيــا أثنــاء تكوينــه والــي ال 
ــزاج  ــرف امل ــون منح ــه فيك ــد والدت ــع بع ــا بالطب جيده
ويعــرب عــن ذلــك بالبــاكء املســمر الــذي يعــاين منــه لك 

مــن االب واالم بعــدم الراحــه أثنــاء الليــل أو الهنــار.
ــه  ــمر لهشيت ــد مس ــن فق ــل م ــذا الطف ــاين ه ــا يع مك
حماولــة  يف  واالم  االب  مــن  لك  يعــاين  وبالتــايل 
ترغيــب الطفــل عــى االلك إضافــه إىل ان الطفــل الــذ 
ال يتغــذي جيــدا أثنــاء الســنوات االوىل مــن معــرة 
يعــاين الضعــف يف التحصيــل املــدريس وعــدم مقارنــه 
اقرانــه يف اللعــب والمتــع بالقــدره واللياقــه اجلســدية 
ممــا جيعلــه عرضــه للراجــع اجماعيــا واالنطــواء 

حــول نفســة ويعتــرب الطفــل املنطــوي أكــر عرضــه 
ــه االمــراض  ــة لاكف ــاول املخــدرات وفريســه هسل لتن

االجماعيــة.
ــص  ــع التخل ــى املجم ــا ع ــح لزام ــد اصب ــك فق لذل
مــن التدخــن وااللــزتام احلــازم يف جماهبــة ظاهــره 
عواقــب  عــى  والركــز  االطفــال  عنــد  التدخــن 
التدخــن وعــدم القــدره عــى االجنــاب وفقــد القــدرة 
اجلنســية نتيجــه التعــرض املبــارش لنــواجت التدخــن 
او  الســلي  التدخــن  نتيجــه  ســواء  املرسطنــه 
ــر  ــن وغ ــى املدخن ــورة لك مهناع االجيــايب خلط
املدخنــن مكــا جيــب ان يســمر غــر املدخنــن يف 
التاكيــد عــى حقهــم يف عــدم التعــرض لنــواجت 
وإبــالغ  واملغلقــه  العامــه  االماكــن  يف  التدخــن 
ــه  ــن وزاريت الصح ــذ قوان ــدم تنفي ــن ع ــه ع الرط
عــى حصــه  حرصــا  الصــدد  هــذا  والبيئــه يف 
ــه تكويهنــم يف ارحــام امهاهتــم  ــذ مرحل ــا من اطفالن

إىل أخــر يــوم يف حياهتــم املديــده بــإذن اهلل.
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الملوثات الكيماوية وتأثيرها على صحه االطفال

يتعــرض االطفــال والكبــار عــي حــد ســواء للعديــد مــن املــواد الكمياويــة الــي تؤثــر عــي اجلهــاز العصــي 
والتنفــيس مكــا تــرامك يف لك مــن الكبــد واللكــى ممــا يــؤدي هبــم إيل عــدم القــدرة عــي القيــام بوظائفهــم 
احليويــة وعــدم قــدرة الطفــل عــى المنــو والتحصيــل واالســتيعاب وبالتــايل العمــل واالنتــاج حــن يصــل إيل 

ســن الشــباب.
 وترجــع خطــورة تعــرض األطفــال إيل املــواد الكمياويــة الــي يتعــرض هلــا الكبــار إيل ارتفــاع تركــز هــذه 

الكمياويــات بالنســبة اىل وزن الطفــل مقارنــة بالكبــار.
مكــا أن حركــة الطفــل أكــر بكثــر مــن الكبــار فهــو بالتــايل يستنشــق مكيــات مــن اهلــواء أكــر مــن الكبــار 
ممــا يزيــد مــن حــدة التعــرض ، مكــا أن األطفــال مل تصــل أجهــزة أجســامهم إيل مرحلــة أكمــال وتكــون يف 

طــور المنــو والتكويــن ممــا جيعــل تأثــر الكمياويــات شــديد الــرضر هبــذه األجهــزة احليويــة.
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المبيدات الحشرية:

بــل  اخلطــر  مواضــع  يقميــون  ال  بطبيعهتــم  األطفــال 
يغلــب علهيــم الفضــول ملعرفــة لك ماهــو ممنــوع أو مقفــل 
فيحاولــون فتــح دواليــب األدويــة وحاويــات املبيــدات وتقليد 
الكبــار بــرش املبيــدات واملعطــرات وقــد يوجهوهنــا جتــاه 
األطفــال لركــزات مرتفعــة مــن املــواد الســامة مكــا قــد 
يلعــب األطفــال باملبيــدات احلريــة املوجــوده يف املــزنل 
ــاء  ــات عــي جعهنــا بامل ــدم بعــض الفتي ــق وتق كأهنــا دقي
وتقليــد ألمهاهتــم، وهنــاك الكثــر مــن احلــوادث الــي أدت 
ــد مــن األطفــال حبــاالت التــم نتيجــة  إيل مــوت العدي
ــيء وخلــوف  ــل باإلهســال وال ــث يصــاب الطف ــك حي لذل
ــدم معرفهتــا  ــة أو ع ــة الواقع ــن حقيق ــغ ع ــن التبلي األم م
ــة  ــة الصحيح ــل بالطريق ــوم بإســعاف الطف الســبب ال تق

ــك. ويقــي عــي الطفــل نتيجــة لذل
ــدات  ــف يســتخدم املبي ــات يف الري ــض األمه مكــا أن بع
احلريــة ملنــع تســوس احلبــوب مثــل الــح واألرز والذرة 
الــي ال تفقــد هــذه املبيــدات بالاكمــل بالغســل يف املــاء 
فيكــون حطــن هــذه احلبــوب ومنتجاهتــا الغذائيــة حمتويــة 
عــي تركــزات مرتفعــة تــؤدي إيل التــم الغــذايئ احلاد 
أو البطــئ وفقــا للركــز املوجــود والــذي يــؤدي بالعديــد 
مــن األطفــال إيل فقــد هشيهتــم لــأللك باإلضافــة إيل 
التغــرات العصبيــة نتيجــة التأثــر عــي اجلهــاز العصــي 
يف هــذه املرحلــة العمريــة احلرجــة ، ولعــل ذلــك مــن 
ــل  ــل عــن االســتيعاب والتحصي ــي تقل أحــد األســباب ال
املــدريس لــدى العديــد مــن األطفــال يف الريــف إضافــة 
إيل البعــد االجمــايع واالقتصــادي ، والطفــل الــذي جيد 
صعوبــة يف التعــم يف األرس حمــدودة الدخــل والفقــرة 
ال يســتطيع ذويــة األنفــاق عــي الــدروس إضافــة إيل 

مصاريــف املدرســة فيكــون مألــة الهتــرب مــن التعلــم.
ــل  ــاء العم ــال أثن ــرر هلــؤالء األطف ــرض املتك ــؤدي التع وي
يف احلقــل مــع ذوهيــم إيل زيــادة خطــورة التعــرض أثنــاء 
مجــع اآلفــات الزراعيــة واحملصــول حيــث ال يــرايع 
ــان  ــرة األم ــن الفالحــن انقضــاء ف ــة العمظــى م الغالبي
الــي جيــب مرورهــا بعــد رش املبيــدات وبــن دخــول 

األطفــال والنســاء إيل احلقــل.
وتــزداد حــدة املشــلكة إذا اكن الطفــل األم عاملــة يف 
ــل  ــث تنتق ــل حي ــل ومرضــع هلــذا الطف ــل ويه حام احلق
ــرمح مث  ــل ال ــق املشــمية داخ ــن طري ــد ع ــة املبي ــه جرع ل
عــن طريــق اللــن الــذي ترضعــة هلــذ الطفــل ، وال تقتــر 
ــدات حلــوم  ــوث املبي ــل تل ــك ب مصــادر التعــرض عــي ذل
األبقــار وخاصــة طبقــة الدهــن حيــث تركــز هــذه املبيــدات 
ــز  ــاع ترك ــي ارتف ــر ع ــوان ممــا يؤث داخــل جســم احلي
املبيــدات يف لــن هــذة احليوانــات ومنتجاتــة الغذائيــة 
ــدات  ــة معظــم املبي ــز في ــذي برك ــد وال ــل اجلــن والزب مث
لعــدم ذوباهنــا يف املــاء ، ويقتــر تعــرض األطفــال هلــذه 
املبيــدات عــي اطفــال الريــف بــل ميتــد إيل أطفــال املدينــة 

اللذيــن يستنشــقون هــذه املــواد املرامكــة والســامة داخــل 
أجســادمه حــن يــم رش املبيــدات يف الشــوارع العامــة 
لقتــل الباعــوض واحلــرات الطائــرة الــي أصبحــت 
تقــاوم هــذه املبيــدات وال تتأثــر هبــا بــل يــرامك تأثرهــا 

ــه.  يف اإلنســان عــي مــدي حيات
وهنــاك الكثــر مــن الترفــات اخلاطئــة الــي يلجــأ 
إلهيــا األمهــات يف املدينــة مثــل الــرش الــدامئ لملبيــدات 
رشاكت  إيل  واللجــوء  بــل  املــزنل  داخــل  احلريــة 
متخصصــة يف رش املنــازل باملبيــدات القويــة الــي متنــع 
دخــول احلــرات إيل املــزنل لفــرات طويلــة ، وجيــب 
ــرك  ــدم ت ــة الدامئــة وع ــم فالنظاف ــدأ مه ــح مب ــا توضي هن
ــق  األشــياء غــر املســتعملة تــرامك ونظافــة املطــاخب وغل
ــوض  ــات األح ــدادات فتح ــع س ــة ووض ــق القام صنادي
يف املطــاخل وامحلامــات ووضــع كيــس الرمــل خلــف بــاب 
ــا  ــزنل املرشــوش لتعرفه ــزنل واحلــرات ال تدخــل امل امل
عــي وجــود مــواد ســامة ممــا يــدل عــي تعــرض قاطــي 
املــزنل هلــذه املــواد بصفــة مســمرة وتزيــد اخلطــورة عــي 
حصــة األصفــال نتيجــة مالصقــة أجســامهم املتكــررة 
ــو  ــاء احلب ــي األرض أثن ــودة ع ــرش املوج ــط والف للحوائ
ممــا دعــا الــراكت العامليــة اآلن إيل تصنيــع غطــاء اليــد 
وركبــة الطفــل للحــد مــن دخــول هــذه املــواد الســامة عــن 

ــدة.  ــق جل طري
ويعتــرب رشب اللــن مــزنوع الــدمس من أمه الوســائل الي 
محتــي الكبــار واألطفــال الصغــار مــن التلــوث باملبيــدات 
احلريــة واحلــد مــن تأثرهــا عــي أجهزة اجلســم وهناك 
دور هــام لألمهــات يف إعــداد الطعــام شــبة اخلــايل مــن 
ــاء  ــدا بامل ــن اخلضــار وغســلها جي ــر م ــدات يف كث املبي
مــن  كثــرا  يقلــل  نامعــة  بفرشــاة  الســطح  حــك  مــع 
حمتواهــا مــن البيــدات باكفــة أنواعهــا مكــا جيــب ســلق 
البطاطــا بعــد تقشــرها وإزالــة الطــن العالــق بســطحها 
بالاكمــل مث التخلــص مــن مــاء الســلق ، مكــا ال جيــب 
ــة  ــات الصناعي ــال باملناظف ــة لألطف ــة املقدم غســل األطعم
فهــذة األخــرة مــن مشــتقات البــرول وتعتــرب مــن املــواد 
املرامكــة يف الكبــد واملســببه للرسطــان والغــرض مهنــا 
تنطيــف األواين واملالبــس وليــس الطعــام باكفــة صــورة.
فاألرشــاد  الدولــة  ألجهــزة  هــام  دور  أيضــا  وهنــاك 
الــزرايع عليــة نوعيــة ومراقبــة الــزراع يف اســتخدامهم 
لملبيــدات وااللــزتام بفــرات الــرش احملــددة ومنــع نــزول 
اخلــرضوات والفاكهــه إيل األســواق قبــل انقضــاء فــرة 
األمــان الالزمــة لتحلــل هــذه املبيــدات داخــل احملاصيــل.
الشــوارع  رش  منــع  احملليــة  اإلدارات  عــي  وجيــب 
ــود  ــرات كوج ــر احل ــباب تاكث ــة أس ــي إزال ــل ع والعم
القامــة املرامكــة يف الشــوارع وإذا لــزم األمــر للرضورة 
القصــوى جيــب الــرش املركــز يف أضيــق احلــدود عــي 
بواســطة  املفتــوح  اهلــواء  وليــس يف  تركزهــا  أماكــن 
ســيارات الــرش الــي يلجــأ بعــض األطفــال يف األحيــاء 

الشــعبية إيل اجلــري خلفهــا.

همسات صحية
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لعــب األطفــال كمصــدر للتعــرض الكيماويــات 
الخطــرة:

تســتخدم العديــد مــن اللدائن البالســتيكية احملتوية عي 
الكثــر مــن املــواد غــر املبملــرة ويه املكــون األســايس 
للبالســتيك املســتخدم يف صناعــة الــزازات واملاصــات 
واللعــب الــي يلعــب هبــا األطفــال مــن حلظــات والدهتــم 
ــاج  ــراكت بأنت ــض ال ــك اهمــام بع ــن ذل ــع م ــد نب ولق
الــزازات ولعــب األطفــال الــي توضــع يف الفــم والــي 
قــد يضعهــا الطفــل خطــأ يف مفــه إيل انتــاج الــزازات 
ــة  ــزات ضئيل ــول ترك ــؤدي إيل دخ ــي الت ــة ال الزجاجي
ــؤدي  ــث ي ــل حي ــواد يف جســم الطف جــدت مــن هــذه امل
ــرضر  ــرول إيل ال ــن الب ــواد املشــتقة م ــذه امل ــول ه دخ
ــك مــن مشــالك  ــا اجلهــاز العصــي ومــا يتبــع ذل خبالي
حصيــة واجماعيــة للطفــل نظــرا حلركتــه الــدؤوب وعــدم 
اللعــب  الركــز والتحصيــل املــدريس وتعــرف هــذه 
ــواد  ــذه امل ــن ه ــة م ــزات مرتفع ــا ترك ــي هب ــة ال واآلني
براحئهتــا النافــذه إذا مــا مت االقــراب مهنــا ومشهــا 
وهــو اخبــار بســيط ميكــن الالبــاء القيــام بــه بهسولــة ، 
مكــا جيــب أهــام الرضــع بالــزازات الزجاجيــة خاصــة 
حــن وضــع الغــذاء الســاخن وال تســتخدم الــزازات 
البالســتيك إال يف حالــة اطعــام الطفــل بالســوائل الباردة 
أو الفاتــرة الخسونــة ، مكــا توجــد االن املصاصــات 
الســيليكون ) ذات لــون أبيــض شــفاف ( ويه ال تتحلــل 
مثــل املصاصــات املطاطيــة العاديــة وبالتــايل ال تعــي 

املــواد البالســتيكية الســامة يف لعــاب الطفــل. 
ويتضــح ممــا ســبق امهيــة الرضاعــة الطبيعيــة لألطفــال 

تعرض االطفال للموجات الكهرو مغناطيسية: 

يــؤدي اســتخدام احلوامــل ألجهــزة التليفــون النقــال والالســلي خاصــة يف فــرة امحلــل األوىل اثنــاء تكويــن املــخ 
واجلهــاز العصــي للطفــل إيل تعــرض هــؤالء االطفــال إيل خماطــر ال يعــم خطورهتــا إال اهلل وهنــاك األحبــاث بــن 
مؤيــد ونــايف هلــذه اخلطــورة إال أنــه يف املرحلــة اهلامــة فالبــد مــن التســلح باألحــوط وعــدم اســتخدام التليفــون النقــال 

أو احملمــول.
مكــا جيــب أال يــح األبــاء ألبناهئــم حتــت اخلامســة عــر ســنة مــن العمــر بأســتخدام التليفــون احملمــول خلطــورة 
ــب  ــد إيل جان ــخ فميــا بع ــدم وامل ــة بأمــراض رسطــان ال ــاع احمــاالت االصاب ــخ وارتف ــة عــي امل ــرات الصحي التأث

التعــرض إيل اإلصابــة باالكتــاب والصــداع املزمــن وقلــة االســتيعاب الــدرايس نظــرا لعــدم الركــز.

حيــث محتهيــم مــن لك هــذه املــواد الكمياويــة اخلطــرة 
واملســببه لمسيــة اجلهــاز العصــي ، إضافــة إيل ذلــك 
للتعــرض  اهلامــة  املصــادر  مــن  األطفــال  لعــب  تعتــرب 
عــن  الناشــئة  الصدريــة  للحساســة  املســببة  لألهــداب 
استنشــاق الشــعرات املصنعــة مــن األليــاف الصناعيــة 
الــي يكرصناعــة اللعــب والــديم املغطــاة بأمقشــة وبريــة 
ــال  ــة االطف ــدالت اصاب ــن مع ــد م ــة علهيــا ممــا يزي حمتوي
بأمــراض احلساســية الصدريــة واألزمــات الربويــة ، وذلــك 
جيــب اختيــار االلعــاب والديم املغطاة باألمقشــة املنســوجة 
وتنظيــف االرسة باســمرار للحــد مــن التعــرض هلــذة 
ــال ومفروشــات  ــب األطف ــض لع ــداب مكــا جيــب تعري األه
جحــرة نومهــم بصفــة مســمرة إيل أشــعة المشــس ملــا هلــا 
مــن مقــدرة عــي قتــل اجلراثــم والاكئنــات احليــة الضــارة 
ــة  ــات الربوي ــة باألزم ــدالت اإلصاب ــادة مع ــي تســبب زي ال

واحلساســية الصدريــة. 
ــوث  ــة لملــزنل مصــدر مســمر لتل ــة اخلارجي ــرب البيئ وتعت
الــي  الســاكنية  املناطــق  يف  خاصــة  الداخليــة  بيئتــة 
الــي يســتخدم  توجــد هبــا ورش الصناعيــة الصغــرة 
يتعــود  قــد  والــي  املتطايــرة  العضويــة  املبيــدات  فهيــا 
عــي مشهــا االطفــال ممــا يســبب هلــم امخلــول وعــدم 
الركــز باإلضافــة إيل العديــد مــن املشــالك الصحيــة يف 
ــد  الكــرب اكلتعــود عــي االدمــان الكميــاوي ورسطــان الكب
 ، لفــرات طويلــة جلرعــات ضئيلــة  التعــرض  يف حالــة 
ــة ايضــا  ــة والثابت ــراق املتحرك ــرب مصــادر االح مكــا تعت
مصــدرا لملــواد اهليدروكربونيــة املرسطنــة عــي املــدي 
املتكــرر واملؤثــرة عــي اجلهــاز العصــي لالطفــال وقدرهتــم 

االجنابيــة خاصــة الفتيــات.
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يقــع عــي األبــاء مســولية محايــة أبناهئــم مــن 
خماطــر التلــوث الــي ذكــر البعــض مهنــا ألمهيتــه 
والعمــل  الســكن  مــاكن  اختيــار  وذلــك حبســن 
عــي املطالبــة بأزالــة النشــاطات الســاكنية امللوثــة 
والضغــط عــي احصاهبــا بركيــب اجهــزة التحــم 
ــا الضــارة  ــر انبعاثاهت ــن تأث ــد م ــوث للح يف التل
بصحــة اطفاهلــم خاصــة وأن قانــون البيئــة يكفــل 

هلــم هــذا احلــق.

عــى املجمــع االهمــام ودمع الــدور الــذي تقــوم 
بــه املــرأة يف تعلم ابناهئا اســس امحلايــة البيئيه 
ويعتــرب دمع الرجــل هلــذا الــدور مــن امه الســبل 
ــاج  ــى االنت ــن ع ــال احصــاء قادري لضــان اطف
يف حصــة جيــده وغــر معتلــن ذهنيــا وحصيــا.

عــى االبــاء احلــد مــن اســتخدام الكمياويــات باكفــة 
كأحــد  بالنظافــه  وااللــزتام  املــزنل  يف  انواعهــا 
الوســائل الفعالــة يف احلــد مــن تلــوث البيئــه الداخليــة 

ــال. ــرة عــى حصــة األطف لملــزنل واملؤث

عــي األبــاء منــع التدخــن والعمــل جاهديــن عــي منــع 
أبناهئــم مــن التدخــن يف ســن مبكــرة ملنــع خماطــر 
ــة  ــة وحصهتــم االجنابي ــم عام ــي حصهت ــن ع التدخ
خاصــة ، مكــا علهيــم انتــاج دور اجيــايب يف الضغــط 
ــن  ــع التدخــن خاصــة يف األماك ــن مبن ــي املدخن ع
املغلقــة ووســائل املواصــالت العامــة ولك مــن قوانــن 

البيئــة والصحــة تــدمع هــذا الــدور.

نظــرا ألن خماطــر املهــن ال تقتــر عــي العاملــن يف 
الصناعــة فقــط بــل متتــد للعاملــن يف قطــاع اخلدمات 
مثــل اخلدمــات الصحيــة والعاملــن يف الزراعــة لذلــك 
تقــع عــي اآلبــاء مســولية اتبــاع نظــم الســالمة 
والصحــة املهنيــة أثنــاء أداهئــم المعاهلــم حــي ميكــن 
محايــة ابناهئــم مــن التشــوهات اخللقية نتيجــة تعرض 
االبــاء للعديــد مــن الكمياويــات واملعــادن الثقيلــة حالــة 
يف  الخشصيــة  بامحلايــة  االلــزتام  وعــدم  معلهــم 
ــة املختلفــة. ــة واالنتاجي العمليــات الصناعيــة واخلدمي

ال بــد مــن االهمــام بتغذيــة االطفــال جرعــات 
مــن الاكلســيوم والزنــك للحــد مــن تأثــر املعــادن 
الغريبــة عــن جســم االنســان مثــل الرصــاص 
ــم  ــاء نومه ــد يتعرضــون هلــا أثن ــي ق ــق ال والزئب

ــن املصــادر. ــد م ــن العدي م

الخالصة والتوصيات
همسات صحية
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بقلم: أ.د. محمد بن عبد الله سراج

مبروك البديل السعودي العتماد طالبًا الصحية

عــي  مرقــة  ابتســامة  اعتلــت 
حميــاي ومغرتــي راحــة نفســية 
بامللتــي  مقالــة  قــراءيت  بعــد 
املجلــس  تكويــن  عــن  الــي 
العمــاد  الســعودي  املركــزي 
املنشــات الصحية مبختلف مناطق 
املختلفــة والــذي انبثــق مــن جملــس 
اخلدمــات الصحيــة لغــرض إقــرار 
ومتابعــة تطبيــق معايــر اجلــودة 
والنوعيــة مــن قبــل اكفــة القطاعــات 
والغــرض  باململكــة  الصحيــة 
وحتســن  رفــع  هــو  الرئيــيس 
واالرتقــاء  الطبيةاملقدمــة  اخلدمــة 
بدرجــة األمــان فهيــا. هــذا وقــد مت 
وضــع األهــداف الشــاملة لملجلــس 
وبــارش امعالــه وقــد مت اعمــاد 21 
األخــرة  الفــرة  مستشــفي يف 
املجلــس  نشــاط  وسيســمر 
العمــاد  الســعودي  املركــزي 
مستشــفيات اخــر.ان املــروع يف 
ــاحج وســوف  ــه ممــز ون ــد ذات ح
يــح بــاذن اهلل وتعــاون مســويل 
الصحيــة  باملنشــات  الــإلدارات 

باململكــة املختلفــة 
عــدة  مــن  مكــون  فريــق  يقــوم 
القطاعــات  خمتلــف  مــن  افــراد 
بإعــداد  باملستشــفيات  العاملــة 
يف  الراغبــة  املستشــى  زيــارة 
االعمادوذلــك  عــي  احلصــول 
املقــدم  الطلــب  يف  النظــر  بعــد 
مــن املستشــى الراغــب وجيهــز 
املوعــد  حســب  الزائــر  الفريــق 
ــد  ــي متت ــارة ال ــة بالزي ــق علي املتف
ــز  ــة ايام ــة- اربع ــدة ثالث ــا مل فرهت
بالزيــارة  امللكــف  الفريــق  يقــوم 
بتفقــد مجيــع مرافــق املستشــى 
مــن  للتأكــد  املختلفــة  واإلدارات 
اوأًل  املرســلة  املعلومــات  حصــة 

القوانــن  مــع  تمــايش  واهنــا 
باملستشــى  بالعمــل  املرتبطــة 
حمليــا وعامليــا ومعــدالت اخلدمــات 

العامليــة. الصحيــة 
وهادفــا  واحضــا  احلــوار  اكن 
الــوزارة  وكيــل  ســعادة  مــع 
للتخطيــط والتطويــر األخ الزميــل 
والــذي  خشــم  دمحم  الدكتــور 
افــاد بنجــاح 21 مــن مستشــفيات 
عــي  باحلصــول  الصحــة  وزارة 
ــس املركــزي  هشــادة اعمــاد املجل
البديــل الســعودي لهشــادة اعمــاد 
األمريكيــة  أو  الكنديــة  املجالــس 
عــي  ورد  الــي  املجــال  يف 
اســئلة احملــاور مبعلومــات ممــزة 
ألنــه  متواضعــا  ســعادته  واكن 
مل يذكــر جمهوداتــه الــي بــدأت 
باملنطقــة الغربيــة منــذ فرةمعلــة 
الوطــي  احلــرس  مبستشــفي 
جبــدة فوضــع اللــواحئ والتنظــم 
العماداملستشــفيات  والقوانــن 
ــن  ــة مل يك ــك اآلون ــة ويف تل احمللي
إال  الربنــاجم  هــذا  مــن  الغــرض 
التجربــة وإعدادهلملســتقبل وجاءت 
الفرصــة لتطبيقــه كبديــل للربنــاجم 
األجنبيــة والــي تهتافــت علهيــا 
اململكــة  مستشــفيات  مــن  كثــر 
ويدفعــون  واخلاصــة  احلكوميــة 
األمــوال الطائلــة للحصــول عــي 
مجيــع  تبــدا  الهشــادة.  تلــك 
وعــي  باملستشــى  اإلدارات 
يف  التنفيذيــة  اإلدارة  راهســم 
ــع  ــا لتملي ــل اماكنياهت وضــع افض
وتمشيــع املستشــى مــن اوهلــا 
ــق  ــل حضــور الفري ــا قب إيل اخره
املتفقــد هلــا مــن خــارج اململكــة 
ُهيئــت  قــد  املستشــى  وهــان 
واعــدت اكلعــروس ليلــة الزفــاف 

ويــم التفاخــر اعالميــا بتحقيــق تلك 
املعايــر الغربيــة الــي قــد تفــرض 
غربيــة وخمتلفــة  معايــر  تطبيــق 
وتقاليــد  وعــادات  معايــر  عــن 
املجمــع الســعودي وخاصــة بعــض 
املستشــفيات احلكوميــة واألهليــة 
املتطلبــات  لك  متتلــك  ال  والــي 

مهنــا.  البريــة  وخاصــة 
الشــك يف بدايــة نشــأت اخلدمــات 
مســتوليهتا  مبختلــف  الصحيــة 
ــباب  ــدة اس ــاك ع ــة اكن هن باململك
بالــراكت  لالســتعانة  جوهريــة 
مــن  كثــر  إلدارة  األجنبيــة 
والــي  حديثــة  مستشــفيات 
نصحــت بــل وطالبــت باســتدعاء 
املجالــس املركزيــة الغربيــة لتطبيــق 
تلــك   ، والنوعيــة  معايراجلــودة 
مشــوار  اول  يف  كنــا  الفــرة 
امــس  ويف  الصحيــة  اخلدمــات 
احلاجــة ملعرفــة ومتابعــة األفــاكر 
تطبيــق  جمــال  يف  احلديثــة 
خدمــات حصيةمبفهــوم  مقاييــس 
حديــث والــي مل نكــن نعرفــه كتابيا 
وتطبيقيــا ولكــن بعــد مــرور مخســة 
وثالثــون عامــا ومنذ نشــئتاخلدمات 
اململكــة  يف  احلديثــة  الصحيــة 
واحلصــول إيل اريق املســتويات،ال 
اعتقــد اننــا حباجــة إيل املعايــر 
الغربيــة الــي ختتلــف عــن اوضــاع 
األحــوال الصحيــة باململكــة وإيل 
مــي نظــل ُمســهْتلَكن ُومســهِتلِكن 
يف املجــال الــي ولدينــا فــات 
عديــدة مــن األطبــاء األكفــاء؟ وهــل 
حنــن يف حاجــة للغــرب حاليــا يف 
املجــال الــي ؟ أقوهلــا وبــل 
ــال... مث  ــة وجــراءة. ال.. ف مصداقي

ال. 
الدكتــور  معــايل  جمهــودات  أن 
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مثل.عــي  خــر  خشــم  دمحم 
فكــرة الــف مــربوك. إن مــا قدمــة 
معاليــه ُيؤٌكــد نظريــي وتســاند مــا 
قــام بــه أ. د. أمــر شــانا اســتاذ 
ــب ومستشــى  ــة الط ــر بلكي التخدي
امللــك خالــد اجلامــي يف اوائــل 
المثانيــات بوضــع الحئــة وتنظــم 
خدمــات ختصــص التخديــر والعناية 
املركــزة بقســم التخديــر بلكيــة الطب 
جبامعــة  اجلامعيــة  واملستشــفيات 
جهــد  بدايــة  ويه  ســعود  امللــك 
الســنن  مــر  ولكــن عــي  صغــر 
الفنيــة  املعايــر  وطــورت  نقحــت 
ومقاييــس إجــراءات تطبيــق النظــام 
التخديــر  وختصــص  بالقســم 
باملستشــى  املركــزة  والعنايــة 
اجلامــي عــدة مــرات ويه الزالــت 
مطبقــة حــي وقــت كتابــة املقــال 
ــذ  ــاش من ــايل إيل املع وحتيبعدانتق

مضــزت. عراعــوام 
ــع رأيس شــاخما  يســعدين ان ارف

ومتفاخــرًا بالتمليــذ النجيــب عــي 
معلــه  بكــرة  منــذ  جمهوداتــه  لك 
ــة وأذكــره بنصيحــة  باملنطــق الغربي
عبــد  امــن  أ.د.  الكبــر  ايخ 
لــه  قلهتــا  والــي  يل  رساج  اهلل 
مبكتــي بعــد عودتــه املظفــرة إيل 
الزمالــة  عــي  وحصولــه  اململكــة 
يف ختصــص اجلراحــة العامةمــن 
كنــدا. تعتــرب الفــرة األويل بعــد 
الرجــوع مــن اخلــارج فــرة صعبــة 
ــة  ــاط وحماول ــل واحب ــرة مل ويه ف
ــد األمــر  التأقــم يف الوضــع اجلدي
الــذي قديطــول أو يقروخيتلف من 
فــرد إيل اخــر. قلــت لــه لكنــا عــدين 
بالتجربــة  ومررنــا  ورديــة  احــالم 
ال  تنســيبانك  ان  فعليــك  األلميــة 
الغــريب  العــامل  عايــش يف  زلــت 
وابــدأ وال مبعرفــة واقــع األحــوال 
ومبجــال  وثانيــا  حولــك  الصحيــة 
وامعــل  وتواضــع  للوطــن  شــامل 
حيبــك  واخــالص  وجهــد  جبــد 

امجليــع فلــك الشــكر والتقديــر يــا 
ايخ امــن عــي هــذه النصيحــة 
الغاليــة الــي الزلــت ابلغهــا لكثر 
مــن العائدين والشــكر لك الشــكر 
لــك معــايل د. خشــم لمكنــك 
املركــزي  املجلــس  تكويــن  مــن 
الصحيــة  املنشــات  العمــاد 
باململكــة ولك امنيــي ان يتحقــق 
حملنــا ليكــون البديــل ويهتافــت 
ــة  ــفيات احلكومي هيلع لك املستش
واخلاصــة باململكــة ويكــون لنــا 
ــاء الوطــن  الفخــر مبــا يقدمــه ابن
فشــكرًا لــك وبتوفيــق اهلل وعونــه 
أخــري.  حصيــة  جمــاالت  يف 
املجلــس  مــن  ارجــوا  اخــرًا 
الوطــي للخدمــات الصحيــة مــن 
التخصصــات  امــور  ان يهســل 
األخــرى للبــدا بوضــع اللــواحئ 
ــل  ــة ل ــر الفني ــة واملعاي التنظميي

ختصــص عــي حــدة.
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 يوم الطفل الخليجي
 5 / يناير

1

 اليوم العالمي للسرطان
4 / فبراير

2

 اليوم العالمي لسرطان األطفال
 15 / فبراير

3

 اليوم العالمي لألمراض النادرة
 28 / فبراير

4

 اليوم العالمي للكلى
 10 / مارس

5

 اليوم الخليجي للتمريض
  13 / مارس

6

 اليوم العالمي للدرن
 24 / مارس

7

األسبوع الخليجي لصحة الفم واألسنان
 27 مارس / 2 أبريل

8

 اليوم العالمي للصحة
  7 / أبريل

9

 اليوم العالمي لشلل الرعاش
11 / أبريل

10

 اليوم العالمي للنزف الدموي
 17 / أبريل

11

األسبوع الخليجي للصحة
والسالمة المهنية

األسبوع األخير من شهر أبريل 

12

 اليوم العالمي للمالريا
 25 / أبريل

13

 اليوم العالمي للربو
12 / مايو

14

 اليوم العالمي للثالسيميا
 8 / مايو

15

 اليوم العالمي للتمريض
 12 / مايو

16

 اليوم العالمي الرتفاع
ضغط الدم

 17 / مايو

17

 اليوم العالمي لمرض
الكبد الفيروسي
28 / يوليو

18

اليوم العالمي لمكافحة التدخين
 31 / مايو

19

 يوم البيئة العالمي
 5 / يونيو

20

 اليوم العالمي للتبرع للدم
 14 / يونيو

21

 اليوم العالمي لمكافحة
المخدرات

 26 / يونيو

22

 األسبوع الخليجي لمكافحة التدخين
األسبوع األخير من 

شهر شعبان

23

 أسبوع الرضاعة الطبيعية
  7-1 / أغسطس

24

 اليوم العالمي لسرطان
الغدد اللمفاوية

 15 / سبتمبر

25

 اليوم العالمي للزهايمر
 21 / سبتمبر

26

 اليوم العالمي للقلب
 29 / سبتمبر

27

 اليوم الخليجي لصحة اليافعين
والشباب

 30 / سبتمبر

28

 اليوم العالمي للصحة النفسية
10 / أكتوبر

30

 التوعية بسرطان الثدي
 1-31 / أكتوبر

31

 اليوم العالمي للغذاء
16 / أكتوبر

32

 اليوم العالمي لمرضى هشاشة
العظام

 20 / أكتوبر

33

29

 اليوم العالمي للمسنين
  1 / أكتوبر

 اليوم العالمي لشلل األطفال
 24 / أكتوبر

34

 أسبوع أمراض الدم الوراثية
25 -31 / أكتوبر

35

 اليوم العالمي لمرضى السكري
 14 / نوفمبر

36

 شهر التوعية بسرطان الرئة
 1-30 / نوفمبر

37

 اليوم العالمي للطفولة
 20 / نوفمبر

38

 يوم االيدز العالمي
 1 / ديسمبر

39

 اليوم العالمي للمعاقين
 3 / ديسمبر

40

 األيام الصحية الخليجية والعالمية 
همسات صحية




