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افتتاحية العدد

المؤتمــر العربــي للغــذاء 
والــدواء واألجهــزة الطبيــة

ــة(، انطلقــت  ــدواء واألجهــزة الطبي بعــد دورتيــن ناجحتيــن مــن )المؤتمــر العربــي للغــذاء وال
الــدورة الثالثــة تحــت عنــوان )المســتقبل يبــدأ اآلن( مستشــرفة اآلفــاق المســتقبلية لهــذه 
ــن التعاضــد  ــد م ــى مزي ــة إل ــاالت، ومتطلع ــتويات والمج ــة المس ــي كاف ــة ف ــات الحيوي القطاع
ــة  ــة حكومي ــات المعني ــة القطاع ــن كاف ــل بي ــق التكام ــيق األدوار لتحقي ــود وتنس ــد الجه وتوحي

ــاص. ــاع الخ ــن القط ــت أم م كان

ــاركته  ــد مش ــر بع ــذا المؤتم ــي ه ــاون ف ــس التع ــدول مجل ــة ل ــس الصح ــاركة مجل ــي مش وتأت
ــزة  ــل ركي ــا تمث ــا أنه ــت وشــرم الشــيخ، كم ــي الكوي ــا ف ــن ُعقدت ــن الســابقتين اللتي ــي الدورتي ف
أساســية فــي توجهــات المجلــس نحــو دعــم مثــل هــذه التجمعــات العلميــة والمهنيــة التــي 
ــا علــى كثيــر مــن القطاعــات التــي تدخــل ضمــن  ســتنعكس نتائجهــا وتوصياتهــا المهمــة إيجاًب
مهامــه األساســية والتــي تضمنهــا نظامــه األساســي، ومنهــا برنامــج الشــراء الموحــد لألدويــة، 
وبرنامــج التســجيل المركــزي للــدواء واألجهــزة الطبيــة، إضافــة إلــى لجنــة التغذيــة والمغذيــات 
الدقيقــة، وكذلــك اإلســتراتيجية الخليجيــة الموحــدة للغــذاء والتــي تمخــض عنهــا مؤخــًرا 
إســتراتيجية لمكافحــة الســمنة لــدى األطفــال، يضــاف إليهــا دعــم القضايــا الصحيــة التــي تهــم 
ــن  ــتفادة م ــال االس ــن خ ــك م ــي وذل ــي والدوائ ــن الغذائ ــق األم ــي تحقي ــهم ف ــا وتس مجتمعاتن

ــرة. ــة المعتب ــات العلمي ــل الممارس أفض

ــل  ــي تمث ــبات الت ــي المناس ــاركة ف ــن المش ــاون يتحي ــس التع ــدول مجل ــة ل ــس الصح إن مجل
ــا فــي مزيــد مــن التنســيق والتعــاون المثمــر مــع الجهــات ذات  فرصــة نموذجيــة للمضــي قُدًم
ــة  ــكان بجمهوري ــة والس ــع وزارة الصح ــاركتنا م ــر بمش ــذا المؤتم ــي ه ــرف ف ــة، ونتش العاق

ــدواء.  ــذاء وال ــة للغ ــة العام ــة، والهيئ مصــر العربي

سليمان الدخيل
المشرف العام ورئيس التحرير
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والدواء  للغذاء  الثالث  العربي  المؤتمر  أعمال  اختتمت 
واألجهزة الطبية »المستقبل يبدأ اآلن« يوم الثاثاء 17 
أبريل 2018م في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر 
العربية، وتضمن البيان الختامي للمؤتمر عدة توصيات 
كان من أبرزها التأكيد على أهمية دعم التكامل العربي 
لتحقيق الجدوى االقتصادية، والتشجيع على تصنيع المواد 
الخام وتوطين صناعة األدوية خاصه ذات التقنية العالية 
بالعالم  الرقابية  الجهات  وكذلك حث  الصادرات،  لزيادة 
فعالية  لضمان  وممارسات  تشريعات  تبني  العربي على 
توضيح  مع  العربية،  الدول  في  المصنع  الدواء  وجودة 
الرقابية  الجهات  بين  المعلومات  لتبادل  البالغة  األهمية 
اإلكلينيكي  التقييم  األجهزة،  مخاطر  )دراسة  مجال  في 
والمصانع،  المنتجات  على  التدقيق  تقارير  لألجهزة، 
الخبرات  لتبادل  التصنيف(، وتنظيم ورش عمل  معايير 
قدرات  لرفع  الدوائية  والصناعات  الرقابة  مجال  في 

كفاءات العاملين فيها.

كما أكد البيان على ضرورة بناء منظومة رقابية لألجهزة 
والمنتجات الطبية في كل دولة عربية، مستقلة عن نظام 
وحث  الدولية،  الممارسات  أفضل  مع  ومتوافقة  الدواء 
اآلمن  االستخدام  لتعزيز  للمستهلك  الوعي  رفع  على 

لألجهزة والمنتجات الطبية.

وكان المؤتمر قد بدأ أعماله يوم األحد 15 أبريل 2018 
بمشاركة أكثر من 700 خبير ومتخصص في مجاالت 
الغذاء والدواء واألجهزة الطبية من 20 دولة عربية و10 
ونظم  علمية،  ورقة   85 جلساته  وضمت  أجنبية  دول 
المؤتمر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، والمنظمة 
بالمملكة  والدواء  الغذاء  اإلدارية، وهيئة  للتنمية  العربية 
بجمهورية  والسكان  الصحة  ووزارة  السعودية  العربية 

مصر العربية.

“المستقبل يبدأ اآلن”
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تحت رعاية معالي وزير الصحة 

عقد الـمؤتـمر 
الـخلـيـجي الثـاني 

المشترك للسرطان

نظم المركز الخليجي لمكافحة السرطان التابع لمجلس الصحة 
السرطان  لمكافحة  الخليجي  واإلتحاد  التعاون  مجلس  لدول 
المؤتمر الخليجي الثاني المشترك للسرطان تحت شعار )الكشف 
المبكر عن السرطان في منطقة الخليج: حان وقت العمل( خال 
مارس   29-27 الموافق  1439هـ  رجب   12-10 من  الفترة 
عن  المبكر  الكشف  حول  العام  هذا  خصص  والذي  2018م 

السرطان في منطقة الخليج.
 

السرطان في  الحالي ألعباء  الوضع  المؤتمر بعرض  قام  حيث 
معدالت  على  واالجتماعية  االقتصادية  وآثاره  الخليج  منطقة 
الخليجية  التجارب  ومناقشة  عنه  الناجمة  والوفيات  االصابة 
عن  المبكر  للكشف  الوطنية  البرامج  في  والعالمية  واإلقليمية 
بين  التعاون  أوجه  تشجيع  إلى  المؤتمر  يسعى  كما  السرطان. 
رعاية  برامج  حول  الخليجية  الصحية  المؤسسات  مختلف 
الوطنية  القدرات  وبناء  المشتركة  والبحوث  السرطان  مرضى 

المتخصصة  للكوادر  والمستقبلي  الحالي  النقص  لسد  المدربة 
لتقديم خدمات متقدمة لمرضى السرطان.

وأفاد الدكتور علي بن سعيد الزهراني رئيس اللجنة المنظمة، 
المدير التنفيذي للمركز الخليجي لمكافحة السرطان بأن المؤتمر 
حول  الحديثة  العالمية  الصحة  منظمة  توصيات  سيستعرض 
الكشف المبكر عن السرطان وبرنامج اإلتحاد األوربي للفحص 
الرحم  عنق  وسرطان  والقولون  الثدي  سرطان  عن  المبكر 
السرطان  بتشخيص وعاج  المهتمين  آراء  التباين في  ومناقشة 
للكشف  وطنية  برامج  إطاق  حول  الصحي  القرار  وصانعي 
المبكر وتأثيرها على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى 
مبنية  بتوصيات  والخروج  البرامج  لهذه  اإلقتصادية  والجدوى 

على أسس علمية قابلة للتطبيق في دول مجلس التعاون.

من  عدداً  يمثلون  دولياً  خبيراً   12 المؤتمر  في  شارك  حيث 

ومنظمة  السرطان  ألبحاث  الدولية  والوكالة  العالمية  الجامعات 
من  وأكثر  خليجيين  خبراء   7 إلى  باإلضافة  العالمية  الصحة 
مختلف  من  الصحية  القطاعات  مختلف  من  سعودي  خبير   30
مناطق المملكة العربية السعودية. وقد أعتمد للمؤتمر 20 ساعة 
تعليمية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية و 23 ساعة 

من األكاديمية األمريكية للتعليم الطبي المستمر.

تنظيم  في  التعاون  مجلس  لدول  الصحة  مجلس  من  وسعياً 
لالتقاء  واإلقليمية  الدولية  اللقاءات  من  العديد  في  والمشاركة 
المنظمات  مع  التعاون  وتعزيز  والتنسيق  العالمية  التجارب  مع 
مفاهيم  وتحديد  الصحي،  المجال  في  العاملة  والدولية  العربية 
توحيدها  على  والعمل  المختلفة  والعلمية  الصحية  القضايا 
وترتيب أولوياتها وتبني تنفيذ البرامج المشتركة بدول المجلس، 
وتقييم النظم واالستراتيجيات الحالية في مجال الرعاية الصحية 

ودعم التجارب الناجحة واالستفادة منها في الدول األعضاء.
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التعاون  مجلس  لدول  الصحة  مجلس  عام  مدير  وقع 
العام  األمين  مع  الدخيل  صالح  بن  سليمان  األستاذ/ 
لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
بين  تفاهم  مذكرة  مال  أمين  بن  نبيل  األستاذ/  معالي 
التقييس  وهيئة  التعاون  مجلس  لدول  الصحة  مجلس 
أبريل   24 الموافق  1439هـ  شعبان   8 الثالثاء 

2018م في مقر الهيئة بالرياض.

عمل  عاقات  إيجاد  إلى  المذكرة  هذه  تهدف  حيث 
وتعاون مشتركة وبناءة بينهما لتعزيز التواصل وتنسيق 
الجهود بين الطرفين في مجاالت عديدة كاً في مجال 
والبيئة  المستهلك  حماية  يساعد على  بما   ، اختصاصه 
يدعم  بما  الخليجية،  الصناعات  ودعم  العامة  والصحة 

ويحقق األهداف والغايات السامية.

منها  التعاون  العديد من مجاالت  المذكرة  اشتملت  كما 
مجال المواصفات القياسية والتشريعية الفنية الخليجية، 
القدرات،  بناء  ومجال  واألبحاث،  الدراسات  ومجال 

مجلس الصحة يوقع مذكرة تفاهم 
مع هيئة التقييس

من  العديد  تتضمن  كما  واإلعام،  التوعية  ومجال 
البنود المتعلقة بمجاالت التعاون والتنسيق لغرض دعم 

أنشطة المجلس على المستوى الخليجي.

وأوضح الدخيل أن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون 
يسعى من خال توقيع هذه المذكرة إلى إيجاد عاقات 
عمل وتعاون مشتركة وبناءة لتعزيز التواصل وتنسيق 

الجهود بين الطرفين. 

تهدف مثل هذه االتفاقيات إلى تعزيز سبل التعاون في 
المنظمات  مع  والتنسيق  العالمية  التجارب  من  العديد 
العربية والدولية العاملة في المجال الصحي،  وتحديد 
والعمل  المختلفة  والعلمية  الصحية  القضايا  مفاهيم 
البرامج  تنفيذ  وتبني  أولوياتها  وترتيب  توحيدها  على 
المشتركة بدول المجلس، وتقييم النظم واالستراتيجيات 
التجارب  ودعم  الصحية  الرعاية  مجال  في  الحالية 

الناجحة واالستفادة منها في الدول األعضاء.
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تدريبية  دورة  الكويت  بدول  الصحة  وزارة  في  عقدت 
في  2018م  أبريل   30  –  29 واالثنين  األحد  يومي 
المركزية  الخليجية  اللجنة  عضو  بحضور  الوزارة  مقر 
الناصر،  سامي  الدكتور/  الوافدين  فحص  لبرنامج 
بمجلس  الوافدين  فحص  إدارة  قبل  من  فاعلة  ومشاركة 
حسين  بن  علي  الدكتور/  التعاون  مجلس  لدول  الصحة 
واألستاذ/  بالمجلس  الوافدين  فحص  إدارة  مدير  الحداد 

صالح العمري منسق البرنامج.

من  متدرب   25 من  أكثر  المتدربين  عدد  تجاوز  حيث 
التدريبية  الدورة  تناولت  كوادر طبية وفنية وإدارية كما 
برنامج  على  التدريب  منها  المهمة  المواضيع  من  عدد 
الائقة  غير  الحاالت  التبليغ عن  وكيفية  الوافدين  فحص 
البرنامج  واستخدام  الوافد  لياقة  من  التحقق  وطريقة 

اإللكتروني.

برنامــج فحــص الوافديــن بمجلــس 
الصحــة لــدول مجلــس التعاون يعقد 

دورة تدريبيــة فــي دولــة الكويــت

وفي ختام الدورة شكرت الدكتورة/ ماجدة القطان وكيل 
بدولة  العامة  الصحة  لشؤون  المساعدة  الصحة  وزارة 
على  التعاون  مجلس  لدول  الصحة  مجلس  وفد  الكويت 

جهودهم وتعاونهم في هذه الدورة.

باتخاذ  يهتم  التعاون  مجلس  لدول  الصحة  مجلس  إن 
األم  بلدانهم  في  الوافدين  لفحص  المناسبة  اإلجراءات 
القادمين من  العمل  لياقتهم الصحية لطبيعة  لمعرفة مدى 
أجله. وقبل هذا للتأكد من خلوهم من األمراض، وبخاصة 
التي  األخرى  األمراض  بعض  أو  المعدية  األمراض 
الخليجي، حيث أن  المجتمع  يمكن أن تهدد أمن وسامة 
تأثيرهم  يتعدى  وإنما  الصحة،  يؤثرون على  الوافدين ال 
واالجتماعية  واالقتصادية  النفسية  الجوانب  ليشمل  كذلك 
المسائل  هذه  كل  ألعمالهم،  أدائهم  إلى  إضافة  للمجتمع، 

ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالصحة العامة.
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منــح  آليــة  حــول  عمــل  حلقــة 
بــراءة االختــراع للمســتحضرات 

الصيدالنيــة 

الصيدالنية  على هامش عقدت بمجلس الصحة لدول مجلس التعاون للمستحضرات  االختراع  براءة  منح  آلية  التعاون حلقة عمل حول  لدول مجلس  الصحة  بمجلس  عقدت 
االجتماع السادس والثمانون للجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي في المملكة العربية السعودية – الرياض بفندق كورت يارد 
خال الفترة 9 مايو 2018م  ضمن اللجان المنبثقة عن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وبحسب المواعيد المقررة الجتماعات 
التعاون  سعادة  العامة لمجلس  الحيوية بمكتب براءة االختراع باألمانة  الفنية وذلك بمشاركة رئيس قسم الصيدلة والتقنية  اللجان 

الصيدلي/ ماجد إبراهيم الرفيق وبحضور ممثلين من الدول األعضاء والجهات المشاركة.

وقد افتتح االجتماع نائب المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون مرحباً بمندوب مكتب براءة االختراع باألمانة العامة 
لمجلس التعاون وأعضاء اللجنة ممثلي الدول األعضاء والجهات المشاركة.

حيث شملت محاور االجتماع موضوعات عديدة منها استعراض وتوضيح الصورة العامة آللية وطرق العمل المتبعة لدى مكتب 
براءة االختراع الخليجي لمجلس التعاون في منح براءات المستحضرات الصيدالنية،  ومناقشة آلية منح براءة اختراع لمستحضر 
الصيدالنية،  للمنتجات  مسبقاً  الممنوحة  االختراع  براءات  تمديد  شروط  و  له،  المرخصة  المرضية  الحاالت  على  بناًء  صيدالني 

للمستحضرات  والنظر في إمكانية تزويد الهيئات الصحية الخليجية بملف Excel يحتوي على براءات االختراع الممنوحة حالياً 
الصيدالنية )السارية والغير ساري منها( ، وكيفية تقديم طلب بحث عن براءة اختراع لدى المكتب، هل باالسم العلمي أم التجاري 
تم  كما   ، النتيجة؟  للحصول على  المتوقع  الوقت  اختراع؟ وما هو  براءة  لتقديم طلب بحث عن  المطلوبة  والرسوم  الكيميائي،  أم 
مناقشة دور مجلس الصحة في كيفية تسجيل المستحضرات التي تحت براءة االختراع ودور مكتب براءة االختراع باألمانة العامة.

إن مجلس الصحة يسعى في توحيد جهود دول مجلس التعاون من اجل تنمية الخدمات الصحية وتوفير أعلى مستوى من الصحة 
الوقائية  الصحية  المجاالت  في  األعضاء  الدول  بين  والتنسيق  التعاون  تنمية  في  الرسالة  هذه  تحقيق  ويتم  المجلس  دول  لمواطني 
والعاجية والتأهيلية، ونشر الوعي الصحي بين مواطني المجلس  وتحديد مفاهيم القضايا الصحية والعلمية المختلفة والعمل على 
توحيدها وترتيب أولوياتها وتبنى تنفيذ البرامج المشتركة بدول المجلس، عاوة على تقييم ما هو سائد من نظم واستراتيجيات في 
مجال الرعاية الصحية مع تدعيم التجارب الناجحة بدول المجلس واالستفادة منها في باقي الدول األعضاء ،كما أن المجلس يهتم 
في عقد قنوات االلتقاء مع التجارب العالمية والتنسيق وتعزيز التعاون مع المنظمات العربية والدولية العاملة في المجال الصحي، 
الطبية  والتجهيزات  لألدوية  الموحد  الشراء  برنامج  خال  من  مناسبة  وبأسعار  عالية  وبجودة  وفعال  آمن  دواء  على  والحصول 

وبرنامج التسجيل الدوائي المركزي الخليجي للشركات الدوائية ومنتجاتها.
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لمنظمة  التنفيذي  المجلس  عيَّن  جنيف،  في  عَقدت  التي  المائة  بعد  واألربعين  الثالثة  دورته  في 
المتوسط، وذلك  لشرق  إقليمياً  المنظري من سلطنة عمان مديراً  الدكتور أحمد  العالمية  الصحة 
بعد ترشيحه من ِقَبل اللجنة اإلقليمية لشرق المتوسط وسوف يباشر الدكتور أحمد المنظري مهام 

منصبه لمدة خمسة أعوام في 1 حزيران/يونيو 2018م.

أحمــد  الدكتــور  تعييــن 
إقليميــًا  مديــرًا  المنظــري 
لمنظمــة الصحــة العالميــة 

المتوســط لشــرق 



1819

اإلمارات

مواكبة العتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
قراراً  هللا-  -رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
إلنشاء  الوطنية  االستراتيجية  تنفيذ  على  بالموافقة 
وتعزيز مراكز لألبحاث والتطوير في القطاع الصحي، 
العويس  محمد  بن  الرحمن  عبد  األستاذ/  معالي  أكد 
المجتمع أن إطاق االستراتيجية  وزير الصحة ووقاية 
مبتكرة  علمية  منصة  يشكل  الصحية  لألبحاث  الوطنية 
في  المتقدمة  الدول  مصاف  في  اإلمارات  دولة  تضع 
اإلماراتية  الكفاءات  قدرات  وتعزيز  المعرفة  صناعة 
في البحوث الطبية الحيوية ووضع استراتيجيات وطنية 
والسرطان  السكري  مثل  المزمنة  لألمراض  للتصدي 
خدمات  في  التوسع  إلى  باإلضافة  القلب  وأمراض 
الصحة  مستقبل  و صناعة  وتمويلها،  الصحية  الرعاية 
قدماً  للمضي  الرشيدة  القيادة  توجيهات  وفق  بعده  وما 
اإلمارات  مئوية  رؤية  و  الوطنية  األجندة  تطبيق  نحو 
الدولة  لتعزيز سمعة  استراتيجية وطنية  2071 لوضع 
وقوتها الناعمة من خال بناء جيل يحمل راية المستقبل 

في اإلمارات.

للبحوث  الوطنية  االستراتيجية  أن  إلى  معاليه  وأشار 
على  الدولة  في  الجهود  توحيد  إلى  تهدف  الصحية 
األبحاث  ونشر  ودعم  لتطوير  المستويات؛  مختلف 
بيئة  البحثية الصحية و توفير  الثقافة  العلمية، و تعزيز 
علمية جاذبة تصنع العلماء و الباحثين اإلماراتيين وفق 

أرقى الممارسات العالمية.
 

ولفت سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة 
الوطنية  االستراتيجية  أن  إلى  المجتمع  ووقاية  الصحة 
في  علمي  لمستقبل  حاضنة  تمثل  الصحية  لألبحاث 
األبحاث الصحية على المستوى العالمي، و نقلة نوعية 
في التخطيط وسن السياسات الصحية، والحصول على 
أحدث المؤشرات وأدوات التحليل الذكية للكشف المبكر 
مستويات  أعلى  وفق  منها  والوقاية  األمراض  عن 
العلمي  للبحث  داعمة  بيئة  وتوفير  والموثوقية  الشفافية 

الصحية  للتحديات  المستدامة  الحلول  وإيجاد  الطبي، 
للعمل  وتشجيعها  مؤهلة  كوادر  وتوفير  المجتمع.  في 
في مجال البحث الصحي، وكذلك تطوير البنى التحتية 
لألبحاث الصحية، ودعم مراكز البحث الصحي الحالية 
و تطوير السياسات واألنظمة وقواعد أخاقيات البحوث 

الصحية و إدارة برامج تمويل البحوث الصحية.

وتعزز االستراتيجية بناء  قاعدة بيانات وطنية مرجعية 
عن األبحاث الصحية ، وإنشاء مركز وطني مرجعي، 
إلى  إضافة  الصحية،  البحوث  جميع  لتسجيل  ونظام 
توفير الميزانية الازمة لدعم البحوث الطبية و إصدار 
دليل عن اإلطار العام لحوكمة البحوث الصحية يشمل 
السياسات واألنظمة والبرامج الوطنية. علماً أن الوزارة 
الصحية غير  األبحاث  بنك  العام 2016 خدمة  أطلقت 
مسبوقة على مستوى المنطقة التي وفرت منصة واحدة 
المتعلقة  البحثية  واألوراق  الصحية  األبحاث  كل  تجمع 
في  والمنشورة  اإلمارات  دولة  في  الصحة  بقطاع 
الدوريات الطبية العالمية المعروفة والتي تجريها عادة 
الجامعات والمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في 
الدولة  وتعزيز التعاون بين مراكز األبحاث اإلماراتية 
التشجيع  في  محورياً  والتي شكلت دوراً  المستقبل،  في 

على األبحاث الصحية في الدولة.

التدريب  خبير  قايد  خليل  الدكتور  أوضح  ناحيته  من 
استراتيجية  أن  المساندة  الخدمات  بقطاع  والتطوير 
البحوث  مراكز  في خطة عمل  تسهم  الصحية  البحوث 
الصحية )مراكز بحوث التميز( بالتنسيق مع المؤسسات 
األكاديمية والمراكز العلمية و الجهات المعنية والشركاء 
االستراتيجيين، و توفير برامج التدريب في مجال إجراء 
مؤهلة  كوادر  توفير  و  الصحية  البحوث  ونشر  وكتابة 
وتدريبها  الصحي  البحث  مجال  في  للعمل  وتشجيعها 
لتقوم  عالمياً  المعتمدة  التدريبية  البرامج  أحدث  على 
األبحاث  ثقافة  ترسيخ  نحو  دورها  بتأدية  الكوادر  هذه 

الصحية.

وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع تؤكــد أنهــا تمثل 
لمســتقبل  وحاضنــة  مبتكــرة  علميــة  منصــة 
دولــة  تضــع  الصحيــة  األبحــاث  فــي  علمــي 
اإلمــارات فــي مصــاف الدول المنتجــة للمعرفة 

اعتماد مجلس الوزراء االستراتيجية الوطنية لألبحاث الصحية 
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مؤتمرًا صحفيًا لإلعالن عن
البرنامج الوطني لزراعة األعضاء

وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة اإلمارات العربية المتحدة تنظم

نهيان رئيس  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو  الذي أصدره صاحب  لسنة 2016،   )5( اتحادي رقم  بقانون  للمرسوم  تطبيقاً 
الدولة، حفظه هللا، بشأن تنظيم نقل وزراعة األعضاء واألنسجة البشرية، نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع 
أمين  الدكتور  برئاسة سعادة  األعضاء،  لزراعة  الوطني  البرنامج  أبوظبي لإلعان عن  في  المعنية، مؤتمراً صحفياً  الجهات 
الوطنية  اللجنة  رئيس  العبيدلي،  علي  الدكتور  ومشاركة  والتراخيص  العامة  الصحة  لسياسة  المساعد  الوكيل  األميري  حسين 
فيصل  الدكتور  وسعادة  األعضاء  لزراعة  السعودي  المركز  عام  مدير  شاهين،  فيصل  الدكتور  وسعادة  األعضاء،  لزراعة 

شاهين، مدير عام المركز السعودي لزراعة األعضاء.

وأكد الدكتور أمين األميري في كلمته االفتتاحية التي استهل بها المؤتمر الصحفي، أن المرسوم بقانون إتحادي رقم )5( لسنة 
2016، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه هللا- يواكب أحدث المعايير الصحية 
الدولية ويتيح منظومة تشريعية لزراعة األعضاء، ويشدد على التزام دولة اإلمارات بتجريم المتاجرة بزراعة األعضاء، وهو 
ما يميز الدولة عن بقية الدول، حيث تطمح أن تكون نموذجاً يحتذى به على المستويين اإلقليمي والعالمي في هذا المجال. مشيراً 
والفشل  القلب  بالسرطان وأمراض  المصابين  المرضى خاصة  كبير من  لعدد  مستداماً  أن زراعة األعضاء ستشكل حاً  إلى 
المتاجرة  بتجريم  التزام اإلمارات  التام. وشدد على  للشفاء  الزراعة تؤدي  الكلوي وذلك ألن  الكبدي والفشل  الرئوي والتليف 

بزراعة األعضاء ألنها تمثل امتهاناً للكرامة اإلنسانية.

أو  إلى زراعة عضو  في حاجة  هم  الذين  األشخاص  لعاج  المناسبة  الحلول  وفر  اإلماراتي  التشريع  أن  إلى  األميري  ولفت 
نسيج حيث أجاز نقل وزراعة األعضاء واألنسجة البشرية بين األحياء حتى الدرجة الرابعة سواء بصفة مباشرة أو عن طريق 
النقل التبادلي، مع التأكيد على احترام شروط محددة تتعلق بعدم اإلضرار بالمتبرع، بينما في حالة التبرع من المتوفي اشترط 
التشريع إرادة صريحة من المتبرع قبل الوفاة موثقة بصفة رسمية سواء عن طريق كاتب العدل أو إدراج ذلك ضمن بيانات 

بطاقة الهوية. 

وأشار إلى القرار الوزاري رقم / 550/ لسنة 2017 في شأن معايير تشخيص الوفاة الذي أصدره معالي وزير الصحة ووقاية 
المجتمع، من جهة عدم جواز استئصال العضو من المتوفي إال بعد تأكيد حصول الوفاة بصفة قطعية في حال رغبته في التبرع 

أو موافقة أقاربه حتى الدرجة الرابعة حسب ضوابط دقيقة ومحددة.

على أن تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع بقية الجهات الصحية المحلية مراقبة تطبيق التشريع أو الحرص على تنفيذ 
أحكامه، علماً بأن أية مخالفة لهذا التشريع تعّرض مرتكبيها إلى المساءلة القانونية وذلك ضمانا لحقوق األفراد وحماية للصحة 

العامة في المجتمع.
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وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع تطلــق 
األوليــة  لإلســعافات  وطنيــة  مبــادرة 
واإلنعــاش القلبــي الرئــوي بالتعاون مع 
المجلــس الوطنــي اإلتحــادي وُتشــكل 

ــة التنفيــذ لجنــة لمتابع

تدريــب 20 ألــف شــخص لخفــض نســبة األعــراض الجانبيــة والوفيــات الناجمــة 
عــن توقــف القلــب والســكتات الدماغيــة والحــاالت الطارئــة

الصحة  وزارة  أعلنت  زايد،  عام  مبادرات  إطار  في 
لإلسعافات  وطنية  مبادرة  إطاق  عن  المجتمع  ووقاية 
المجلس  مع  بالتعاون  الرئوي  القلبي  واإلنعاش  األولية 
لخفض  سنوات   5 إلى   4 لمدة  تمتد  اإلتحادي  الوطني 
توقف  عن  الناجمة  والوفيات  الجانبية  األعراض  نسبة 
خال  من  الطارئة،  والحاالت  الدماغية  والسكتات  القلب 
في  وذلك  الفئات  مختلف  من  شخص  ألف   20 تدريب 
ومتكاملة  شاملة  صحية  رعاية  تقديم  استراتيجيتها  إطار 

وبمعايير عالمية تفوق التوقعات من أجل مجتمع سعيد.

وستكون انطاقة هذه المبادرة الوطنية من خال تنفيذ دورة 
تعريفية وتدريبية ألعضاء المجلس الوطني االتحادي، من 
تبنى  بعد  للوزارة،  التابع  والتطوير  التدريب  مركز  قبل 
فعالة  لتكون  المبادرة  دعم  االتحادي  الوطني  المجلس 
في  والمساهمة  الطارئة  الحاالت  كافة  مع  التعامل  في 
الجانبية  األعراض  نسبة  لتقليل  المدني  المجتمع  إدماج 
الدماغية  والسكتات  القلب  توقف  عن  الناجمة  والوفيات 
تبنيها  على  الجهات  كافة  وتحفيز  الطارئة،  والحاالت 
والمحلية  االتحادية  والهيئات  الوزارات  بإشراك  وتفعيلها 
وكافة شرائح المجتمع، وبناء قاعدة بيانات لمتطوعين في 
واألزمات  الطوارئ  في  بهم  لاستعانة  االسعاف  مجال 

والكوارث.

الوزارة  وكيل  الكتبي  صغير  عوض  سعادة  وأصدر 
رقم  إدارياً  قراراً  المساندة  الخدمات  لقطاع  المساعد 
صقر  برئاسة  مؤقتة  لجنة  بتشكيل   ،2018 لسنة   637
لمبادرة  والتطوير،  التدريب  مركز  مدير  الحميري  غانم 
جاهزية االستعداد في مجال اإلسعافات األولية واإلنعاش 
والكوارث،  واألزمات  الطبية  والطوارئ  الرئوي  القلبي 
في   2016 لعام   7 رقم  الوزراء  مجلس  قرار  على  بناء 

شأن تكليف بعض الوزارات ببعض االختصاصات.

وأكد األستاذ عوض الكتبي أن المبادرة الوطنية لإلسعافات 
األولية واإلنعاش القلبي الرئوي تأتي ضمن مبادرات عام 
زايد 2018 بهدف زيادة الوعي المجتمعي بالسكتة القلبية 

والتدريب على آلية إنعاش حاالت توقف القلب المفاجئ، 
وكيفية إجراء اإلنعاش القلبي الرئوي واالستجابة السريعة 
ستتولى  اللجنة  أن  إلى  وأشار  المصاب  الشخص  إلنقاذ 
الجهات  حسب  التنفيذ  آلية  وضع  على  االشراف  مهام 
وتنفيذ  الفئات،  تدريب  أولويات  وتحديد  المستهدفة، 

التدريبية. البرامج 

من ناحيته أوضح الدكتور عبد الكريم عبدهللا الزرعوني 
واألزمات  الطوارئ  عمليات  ومركز  إدارة  مدير 
تم  أنه  المجتمع  ووقاية  الصحة  وزارة  في  والكوارث 
في مجال  الجاهزية واالستعداد  الوطنية  المبادرة  انطاق 
والطوارئ  الرئوي  القلبي  واإلنعاش  األولية  األسعافات 
الوطني  المجلس  واختيار  والكوارث،  واألزمات  الطبية 
الحكومية  الجهات  لجميع  وحافز  مظلة  ليكون  االتحادي 
والخاصة من مصانع وشركات ومراكز تجارية ومدارس 
األعلى  المجلس  خال  من  األسر  مستوى  على  ثم  ومن 

لألسرة والجمعيات النسائية.

والتطوير  التدريب  مركز  مدير  الحميري  صقر  ولفت 
عن  مسؤوالً  سيكون  المركز  أن  إلى  للوزارة،  التابع 
تنظيم عمليات التدريب على اإلسعافات األولية واإلنعاش 
العلمية معتمدة دوليا ومن وزارة  القلبي الرئوي، والمادة 
الصحة ووقاية المجتمع بحسب الفئة المجتمعية، ويحصل 
التدريب  ويقدم  سنتين،  مدتها  شهادة  على  المتدربون 
والمتطوعين  الخاصة  والجهات  الوزارة  من  مدربون 

الذين لديهم الرخصة للتدريب في هذا المجال.

حيث  المطلوبة  والكفاءات  الخبرات  بكل  المركز  ويتمتع 
مدربين  لتدريب  المنطقة  مستوى  على  برنامج  أول  قدم 
واألوعية  القلب  ورعاية  الرئوي  القلبي  اإلنعاش  على 
القلب  لجمعية  العلمية  التحديثات  آلخر  وفقاً  الدموية 
لتدريب  الدولة  مستوى  على  برنامج  وأول  األمريكية، 
من  اإلنعاش  حاالت  لكافة  معتمدين  مدربين  وترخيص 

المجلس األوروبي لإلنعاش.
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نظــام الكترونــي شــامل 
إلدارة مرضى الثالسيميا

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تكشف عن

الثاسيميا  مرضى  إلدارة  شامل  الكتروني  نظام  ابتكارها  عن  المجتمع  ووقاية  الصحة  وزارة  كشفت 
تشمل  والتي  للمرضى  العاجية  البروتوكوالت  جميع  أتمتة  خال  من  وريد،  برنامج  في  بهم  والعناية 
فحوصات المريض وخطة العاج ومواعيد نقل الدم وجدولة المراجعات الطبية لمختلف التخصصات بناء 
على أفضل الممارسات العالمية، وذلك في إطار مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2018 

والذي اختتمت فعاليته مؤخراً في دبي.

 وأكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات أن هذا االبتكار األول من    
نوعه عالمياً وتم تطويره داخلياً من قبل إدارة المستشفيات وإدارة نظم المعلومات الصحية بكفاءات وطنية 
وتسهم  المجتمع،  ووقاية  الصحة  لوزارة  فكرية  كملكية  تسجيله  على  ونعمل  شركة سيرنر  مع  بالتعاون 
وبنك  الثاسيميا  ومراكز  المركزية  اإلدارات  بين  التواصل  طرق  تحسين  االلكترونية  الثاسيميا  وحدة 
الدم وذلك لضمان توفير وحدات الدم في إطار زمني محدد بهدف الحد من التأخير في رعاية المريض 

والعاج وتحسين نتائج المرضى.

صحية  خدمات  تقديم  نحو  الوزارة  استراتيجية  إطار  في  االبتكار  هذا  يندرج  السركال:  الدكتور  وقال 
شاملة ومبتكرة متكاملة وبمعايير عالمية و بناء أنظمة الجودة والسامة العاجية والصحية، تطبيقاً مثالياً 
لتوجيهات الحكومة الرشيدة في تحقيق أهداف االستراتيجية الوطنية لابتكار واستشراف المستقبل وتبني 

وتوظيف األدوات المبتكرة والذكية.

أفضل  لكوادرها  توفر  الوزارة  أن  إلى  المستشفيات  إدارة  مدير  البلوشي  كلثوم  الدكتورة  وأشارت 
اإلمكانات في مجال بناء القدرات والتدريب على المهارات والتقنيات المبتكرة لتكون بيئة محفزة لابتكار. 
وأوضحت أنه تم تطوير الوحدة إلدارة الرعاية النهارية للمرضى الذين يعانون من مرض الثاسيميا بناء 
على أفضل الممارسات العالمية في مركز الثاسيميا في الفجيرة ومركز عبيدهللا للثاسيميا في مستشفى 
عبيدهللا وتعتبر الوحدة االلكترونية للعناية بمرضى الثاسيميا هي األولى من نوعها على مستوى العالم.

وتحقق وحدة الثاسيميا االلكترونية ثاثة أهداف رئيسية هي التركيز على تسهيل رحلة المتعامل وتقليل 
وقت االنتظار؛ تطوير أفضل الممارسات الطبية المتعلقة بالثاسيميا باإلضافة إلى تقديم التدريب الازم 
المتخصصة  الرعاية  لفرق  يمكن  التي  الرعاية  مستوى وسرعة  وتحسين  رفع  عن  الفني، فضاً  للكادر 

تقديمها األمر الذي يؤدي مباشرًة إلى نتائج أفضل وأسرع بالنسبة للمرضى.
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فــي  الثنائــي  التعــاون  لتعزيــز 
مجــال الرعايــة الصحيــة والعلــوم 

ــة  الطبي

وقعت معالي األستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة مذكرة تفاهم مع سعادة السيد بارك نيونغ هو، وزير الصحة والرعاية وزيرة الصحة البحرينية توقع مذكرة تفاهم مع نظيرها الكوري 
االجتماعية بجمهورية كوريا الجنوبية، وذلك صباح يوم األربعاء الموافق 28 مارس 2018م بالعاصمة البحرينية المنامة، وذلك 
الوطنية  للهيئة  التنفيذي  آل خليفة والرئيس  الشيخ محمد بن عبدهللا  الفريق طبيب  للصحة معالي  المجلس األعلى  بحضور رئيس 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية وسعادة الدكتور وليد المانع وكيل الصحة، إلى جانب كبار المسئولين بوزارة الصحة والمجلس 
األعلى للصحة. ويأتي توقيع هذه المذكرة بين وزارة الصحة في مملكة البحرين ووزارة الصحة والرعاية االجتماعية بجمهورية 

كوريا الجنوبية للتعاون في مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية.

وخال مراسم توقيع المذكرة اتفق الطرفان على تشجيع وتطوير التعاون في مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية بما يعود بالنفع 
على البلدين في مجال تطوير الخدمات الصحية. وقد نصت بنود المذكرة على العمل لتطوير التعاون في عدٍد من المجاالت ذات 
االهتمام المشترك ليشمل مجاالت مختلفة مثل السياسات الصحية، وخدمات الرعاية الصحية، وإدارة المستشفيات وتشغيلها، وإحالة 
المرضى، إلى جانب تدريب وتعليم القوى العاملة في الطب وهندسة الرعاية الصحية واإلدارة، والتكنولوجيات الصحية القائمة على 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. كذلك شملت مجاالت البحوث المتعلقة بالطب والمستحضرات الصيدالنية، إضافة إلى السياسات 

والبحوث المتعلقة باألجهزة الطبية ومستحضرات التجميل، ومجاالت أخرى ذات االهتمام المشترك بين الجانبين.

وتطرقت مذكرة التفاهم إلى أشكال التعاون، والمتمثلة بتبادل المعلومات والمعرفة، وتبادل الوفود والخبراء، وتبادل الخبرات بشأن 
المسائل ذات األولوية لكا الطرفين، والمشاركة في المؤتمرات وغيرها من المناسبات الصحية، إلى جانب  المشاريع المشتركة في 
مجال الرعاية الصحية، وكذلك  تحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية لدى الطرفين. وقد أكد الطرفان على ضرورة 
تعزيز التعاون المباشر بين المنظمات العامة الصحية والمؤسسات الطبية وشركات األجهزة الطبية لدى الطرفين في المجاالت ذات 

االهتمام المشترك.
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وزارة الصحة بمملكة البحرين

تحتفل باليوم الرياضي 
الوطني  

والمؤسسات  والهيئات  الوزارات  كافة  الصحة  وزارة  شاركت 
بمملكة البحرين في الفعاليات الرياضية التي انطلقت يوم الثاثاء 
الوطني  الرياضي  باليوم  احتفاًء  2018م  فبراير   13 الموافق 
الملكي  السمو  صاحب  لتوجيهات  تنفيذاً  وذلك  البحرين،  لمملكة 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا 
ورعاه، بأن يكون يوم الثاثاء الموافق 13 فبراير 2018م، هو 
المشاركة  الحكومة  موظفي  أمام  المجال  إلتاحة  يوم عمل  نصف 
لدعوة  وتحقيقاً  وحركية؛  رياضية  فعاليات  تنظيم  خال  من  فيه 
الملك لألعمال  آل خليفة ممثل جالة  الشيخ ناصر بن حمد  سمو 
األعلى  المجلس  رئيس  والرياضة،  الشباب  وشؤون  الخيرية 
بتخصيص  البحرينية،  األولمبية  اللجنة  والرياضة، رئيس  للشباب 
يوم 13 فبراير من كل عام يوماً رياضياً وطنياً لمملكة البحرين، 
والذي يأتي بناًء على قرار رؤساء اللجان األولمبية بدول مجلس 
التعاون الخليجي باعتماد يوم رياضي في األسبوع الثاني من شهر 

فبراير من كل عام.

وتجسيداً ألهداف اليوم الرياضي البحريني؛ نظمت كافة المرافق 
الصحية التابعة لوزارة الصحة فعاليات رياضية وحركية في هذا 
فيها  المشاركة  الموظفين  لجميع  أتاحت  الوطني  الرياضي  اليوم 
لتحقيق ما يهدف إليه هذا اليوم رياضياً وصحياً واجتماعياً وتعزيز 
الرياضة ودورها  بأهمية  الوعي  للجميع وتحقيق  الرياضة  مفهوم 
في حياة الفرد والمجتمع، إذ أن انطاق هذا اليوم الرياضي أسهم 
بشتى  الرياضة  لممارسة  فيه  الجميع  بتواجد  الرياضة  تنشيط  في 
أنواعها حتى يكون االهتمام بالرياضة نمط حياة في المستقبل وأن 

ُتصبح الرياضة جزءا من الحياة اليومية لكل فرد في المجتمع.

وبهذه المناسبة، عّبرت معالي وزيرة الصحة، رئيس اللجنة الوطنية 
لمكافحة األمراض المزمنة غير السارية األستاذة فائقة بنت سعيد 
الصالح؛ عن سرورها باالحتفال باليوم الرياضي الوطني لمملكة 
باسمها  ورفعت  واالجتماعية،  الصحية  ألهدافه  تجسيداً  البحرين، 
الوطنية  اللجنة  وأعضاء  الصحة  وزارة  منتسبي  جميع  وباسم 
الشكر واالمتنان  السارية جزيل  المزمنة غير  لمكافحة األمراض 
رئيس  األمير خليفة بن سلمان آل خليفة  الملكي  السمو  لصاحب 
والهيئات  الوزارات  لكافة  الكريم  سموه  لتوجيه  الموقر  الوزراء 
يوماً  2018م  فبراير   13 الثاثاء  يوم  يخصص  ان  الحكومية 
نصف  تخصيص  أن  إلى  الفتًة  البحرين،  لمملكة  وطنياً  رياضياً 
يوم عمل للنشاط الرياضي، وتنظيم الفعاليات الرياضية في جميع 
أطفاالً  ونساًء،  رجاالً  للمواطنين  يتيح  الدولة  ومرافق  قطاعات 
الفعلية بعمل تمارين رياضية جماعية  وشباباً وشيوخاً، المشاركة 
والمحافظات  والجامعات  والمدارس  العمل  أماكن  من  كل  في 
واألندية، من شأنه أن ُيعزز مفهوم الرياضة للجميع وينشر الوعي 
حياة  في  االيجابية  وآثارها  المنتظمة  الرياضة  ممارسة  بأهمية 

الفرد والمجتمع من النواحي النفسية والصحية واالجتماعية.

وتابعت : نحن من هذا المقام نثمن  هذه المبادرات الرامية للحفاظ 
الرؤية  على  تدل  والتي  البحريني؛  والمجتمع  الفرد  صحة  على 
السديدة نحو مجتمع صحي معافى من األمراض، تسمو به مملكة 

البحرين.

وأشارت معالي وزيرة الصحة إلى أن هذا القرار السامي يتماشى 
لألعوام  الوزارة  وضعتها  التي  الصحة  تحسين  استراتيجية  مع 
ومع  للصحة،  الوطنية  واالستراتيجية  2018م(،   -2015(
السارية لألعوام  المزمنة غير  الوطنية لمكافحة األمراض  الخطة 
)2014- 2025م(؛ والتي ُتنفذ من خال شراكة متعددة القطاعات 
بإشراف اللجنة الوطنية لمكافحة األمراض المزمنة غير السارية؛ 
المجتمعية،  الشراكة  أهمها  من  متعددة  مبادئ  إلى  تستند  والتي 
وتعزيز  السكان  الحفاظ على صحة  الرئيسية  أهدافها  من  أن  كما 
المبادرات  بعدد من  ذلك  والوقاية من األمراض، ويتمثل  الصحة 
التي تنفذ لتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة بانتظام كمبادرة صحتك 
عدد  مع  بالتعاون  الصحة  تعزيز  إدارة  تنفذها  التي  بخطوة  تبدأ 
لتمكين  الخاص  والقطاع  الحكومية  وغير  الحكومية  الجهات  من 
فئات المجتمع المختلفة من مهارات تغيير السلوك المتعلقة بالنشاط 
التي  الوقائية  الخدمات  في  االستثمار  خال  من  وكذلك  البدني، 
من  الوقاية  في  األولية  الصحية  والرعاية  العامة  الصحة  تقدمها 
األمراض غير السارية ومكافحتها، موضحًة أن هذه الدعوة التي 
الرياضة  لممارسة  مستمر  بشكل  عليها  وتحث  الوزارة  تطلقها 
منظمة  عليها  أكدت  مجتمعية،  وثقافة  ممارسة  واعتبارها  بانتظام 
هذا  التي عقدت  التنفيذي  المجلس  اجتماعات  في  العالمية  الصحة 
السارية،  غير  واألمراض  السمنة  مشكلة  حول  جنيف  في  العام 
ضمنها  ومن  منها،  والوقاية  بمكافحتها  الكفيلة  الحلول  ووضع 
للجميع،  عامة  ثقافة  واعتبارها  الرياضة  ممارسة  على  التشجيع 
لألمم  العامة  للجمعية  السياسي  اإلعان  مع  أيضاً  يتماشى  وذلك 

المتحدة بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها.

كما أشادت الوزيرة الصالح بدور وجهود جميع الجهات الداعمة 
الرياضي  اليوم  هذا  إلحياء  انبثقت  التي  واللجان  المبادرة  لهذه 
والمجتمع،  الفرد  على صحة  الحفاظ  أجل  من  وتكاتفها  الوطني، 
بالنجاح  اليوم  هذا  وأنشطة  برامج  تتكلل  بأن  أملها  عن  وعّبرت 
والتوفيق وأن ُتساهم في توعية المجتمع البحريني بأهمية ممارسة 

الرياضة بانتظام واتباع األنماط الصحية كأسلوب حياة. 

والحركة  النشاط  أهمية  على  أكدت  الدراسات  أن  بالذكر  الجدير 
كأحد مقومات الصحة والسعادة، إذ أن ممارسة الرياضة المنتظمة 
بمعدل  والسرطان  القلب  بأمراض  اإلصابة  خطر  من  تخفض 
بمعدل  الثاني  النوع  من  السكر  داء  ومن  تقدير  أقل  على   %40
30%، ويحسن النشاط البدني من ضغط الدم والكولسترول ويقي 
بل  صحي،  وزن  على  الحفاظ  في  ويساعد  العظام  هشاشة  من 
االيجابية وتعزز  الطاقة  ترفع من  كالمشي  المنتظمة  الرياضة  أن 
أن  كما  النوم.  نوعية  وتحسن  الذاكرة  وتقوي  بالسعادة  الشعور 
هدوء  على  الحصول  وفي  والتفكير  التأمل  على  ُتساعد  الرياضة 

البال واالسترخاء والتخلص من التوتر والقلق. 
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أشاد معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة 
الخدمات  من  وتعد  األولية  بالرعاية  الصحية  المراكز  في  المقدمة  والمقيمين،  للمواطنين  الصحية  الخدمات  تقديم  في  البحرينية 
المتقدمة والنموذجية، حيث يستطيع المريض تلقي خدمات صحية متكاملة بمكان واحد من تشخيص وعاج ووقاية وبشكل ميسر.

وهنأ الوزير الربيعة البحرين على المستوى الذي وصلت له الخدمات الصحية، معبراً عن تطلعه لزيادة مجاالت التعاون بالمجال 
لتطوير  وسعيا  المنشود،  التكامل  تحقيق  نحو  الشقيقين  البلدين  بين  الخبرات  وتبادل  الناجحة  التجارب  من  واإلستفادة  الصحي 
والمرامي  الخليجي  التعاون  تحت مظلة  تأتي  والتي  المنشودة  واألهداف  اإلستراتيجية  الخطط  مع  لتتماشى  الجانبين  الخدمات من 

اإلنمائية المنبثقة من المنظمات الصحية العالمية.

المركز،  وخدمات  مرافق  مختلف  على  واإلطاع  الصحي  انجنير  يوسف  لمركز  السعودي  الصحة  وزير  زيارة  ذلك خال  جاء 
بحضور رئيس المجلس األعلى للصحة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة وبحضور وزيرة الصحة معالي 
والوفد  بها معاليه  يقوم  التي  الزيارة  فبراير 2018م ضمن  الموافق 15  الخميس  اليوم  الصالح، مساء  بنت سعيد  فائقة  األستاذة 
المرافق بمناسبة زيارتهم للمملكة بهدف االطاع على الخدمات الصحية ومامح النظام الصحي بمملكة البحرين في سبيل التعاون 

وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.

الحديثة  البرامج  من خال  الصحية  الخدمات  التطور  في  االستمرار  على  للصحة  األعلى  المجلس  رئيس  معالي  أكد  جانبه  ومن 
هذة  على  للمحافظة  الدؤب  السعي  إلى  مشيرا  الصحية،  النظم  في  العالمية  الدراسات  على  وإستنادا  الرقمية،  العالمية  والتقنيات 

المستويات العالية في تقديم الخدمات الصحية.

ومن جانبها ذكرت الوزيرة الصالح لضيف الباد بأن وزارة الصحة أطلقت مؤخراً مشروع »اختر طبيب« وقريباً سوف يطبق 
والقاطنين  للمركز  التابعين  االفراد  تمكن  الصحي حيث  بمركز عالي  أن طبق  بعد  للوزارة،  التابعة  الصحية  المراكز  على جميع 
من التسجيل االلكتروني من اختيار طبيب العائلة واالستفادة من خدماتهبالدخول شخصياً على موقع الوزارة االلكتروني، وبينت 
بأن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع البدء بتفعيل الخطة الوطنية للصحة )2016-2025( في مملكة البحرين والتي تهدف إلى تطوير 
الهيكل المؤسسي للنظام الصحي حيث يمتاز بالتنافسية والجودة العالية، ويكفل الحرية في اختيار مقدم الخدمة الصحية للمواطنين 
المعايير  مع  تتماشى  واألسرة  الطبيب  بين  خلق عاقة  إلى  تسعى  التي  الخطة  أهداف  من  انبثاقاً  البرنامج  هذا  ويأتي  والمقيمين. 
العالمية للعاج فيمؤسسات الصحة األولية، لتؤدي الى تحسين جودة الخدمات المقدمة وذلك بتمكين طبيب العائلة من متابعة مرضاه 

بشكل مباشر ومستمر، خاصة فيما يتعلق باألمراض الوراثية والغير السارية.

وفي ختام الزيارة قدم الوفد السعودي جزيل شكره للوفد البحرين المرافق على حفاوة االستقبال وحسن الضيافة، مؤكدين تطلعهم 
لزيادة فرص التعاون في المستقبل القريب من أجل النهوض بالخدمات الصحية من الجانبين.

وزير الصحة الســعودي الربيعة يطلع 
علــى خدمــات مركــز إنجنيــر الصحــي 

بمملكــة البحرين 
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أستعرض معالي وزير الصحة معالي الدكتور/ توفيق الربيعة في الرياض مع معالي المدير 
العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم،  جهود المملكة في الحفاظ على صحة 
وسامة الحجاج والمعتمرين وتميزها في إدارة طب الحشود والتجمعات البشرية حيث أضحت 
المملكة رائداً ومرجعاً في هذا المجال وحققت العديد من النجاحات التي أشادت بها المنظمات 
المملكة  في  الصحي  بالتطور  المنظمة  عام  مدير  أشاد  جانبه  ومن  الدولية،  الصحية  والهيئات 
التعاون  تعزيز  سبل  بحث  اللقاء  خال  جرى  كما  المجال،  هذا  في  تحققت  التي  واإلنجازات 
الصحي بين المملكة والمنظمة كما تم  مناقشة عدد من المواضيع ومن أهمها التغطية الصحية 
والجراثيم  الدرن  مكافحة  وأيضاً  السارية  األمراض غير  مكافحة  في  المملكة  الشاملة و خطة 
المقاومة للمضادات، إضافًة إلى سامة وأمن التطعيمات وكذلك موضوع الصحة اإللكترونية.

وجاجل  الدرعية  مدينتي  إعتماد  شهادة  المنظمة  عام  مدير  من  الربيعة  د.  معالي  تسلم  كما 

شهادتي اعتماد لمدن صحية سعودية
رئيس منظمة الصحة العالمية يسلم الربيعة

مدينتين صحيتين. وينطلق مفهوم المدن الصحية بأن تكون بيئة المدينة أو القرية في المستوى 
القطاعات  مختلف  بين  المشترك  والعمل  التنسيق  يستدعي  مما  ويعززه،  الصحة  يخدم  الذي 
ذات العاقة بالصحة والبيئة، باإلضافة إلى تضافر جهود جميع أفراد المجتمع لخدمة مدينتهم، 

ولتنمية الحياة فيها.

مستوى  رفع  في  يساهم  بحيث  السكان  بصحة  النهوض  إلي  الصحية  المدن  برنامج  ويهدف 
الخدمات والظروف الصحية والبيئية في المدن ومن أبرز هذه األهداف زيادة الوعي بالقضايا 
الصحية والبيئية في إطار جهود التنمية البيئية واستقطاب دعم ومشاركة المجتمع في معالجة 
مشاكل وإعداد وتنفيذ األنشطة والمشروعات الصحية والبيئية ودعم وتعزيز قدرة المحافظات 
واإلمارات في التصدي للمشاكل الصحية والبيئية بالمدن باستخدام أسلوب المشاركة والتعاون 

بين كافة أفراد المجتمع.
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الصحــة تحصــد جائزتيــن 
برنامــج  عــن  عالميتيــن 

أداء الصحــة 
اإلدارات  السعودية جائزتين عالميتين من منظمة  العربية  بالمملكة  الصحة  حصدت وزارة 
االستشارية  في لندن  وذلك عن برنامج أداء الصحة الذي تنفذه الوزارة وحققت فيه نتائج 
والثانية  العامة،  الخدمات  تحسين  مجال  في  تقديرية  األولى  الجائزة  كانت  حيث   ، إيجابية 
 ،MCA international Award 2018 جائزة أفضل مشروع بالمستوى الدولي للعام
وكانت الصحة قد تقدمت ببرنامج أداء الصحة الذي يتم تطبيقه حالياً في 72 مستشفى بكافة 
الرئيسة  الخدمات  األداء في محاور  اإلنتاجية وكفاءة  بهدف رفع مستويات  المملكة  مناطق 
العمليات،  المركزة،  العنايات  الخارجية،  العيادات  التنويم،  بالطوارئ،  مؤشراً   42 بقياس 
المختبرات، األشعة كما يتم قياس مؤشرات الرضى، ومن ثم يتم إستهداف الفرص بالتحسين.

الجدير بالذكر أن الصحة قامت  بتنفيذ العديد من البرامج الخدمية وإطاق المبادرات النوعية 
والتي أسهمت بحمد هللا في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة األداء في 
المرافق الصحية ، كما تم تحقيق نتائج مرضية في برنامج )أداء الصحة ( وهو مايتماشى  
المملكة 2030 ، كما  للتحول الوطني 2020 نحو تحقيق رؤية  مع األهداف االستراتيجية 
يأتي إطاق منظومة الصحة مبادراتها لبرنامج التحول الوطني  سعياً للعمل على خلق قيمة 
مضافة في »الصحة« من خال تحسين النتائج الصحية والحصول على الخدمات الصحية 
وطريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى وكذلك توفير رعاية صحية متكاملة ترتقي ألرفع 

الدولية. المعايير 

عدة  في  جوائزها  تعلن  لندن  في  ومقرها  االستشارية  اإلدارات  منظمة  أن  اإلشارة  تجدر 
محاور ادارية وقيادية للمؤسسات التي تقدم مشاريعا نوعية تطويرية في مجاالت متعددة.
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كّرمت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية الفائزين بجائزتها للتوعية الصحية )وعي(، حيث تم اإلعان عن أسماء الفائزين 
وتكريمهم وذلك خال الحفل الذي أقيم مؤخراً برعاية معالي وزير الصحة الدكتور/ توفيق الربيعة، في فندق الريتز كارلتون 
بالرياض، حيث تم تكريم )10( فائزين في مسارات الجائزة )األفام القصيرة، الموشن جرافيك، تصاميم اإلنفوجرافيك، التصوير 

الفوتوغرافي، سناب شات، مشاركة المدارس(.

وفي كلمته التي ألقاها في الحفل أشار معالي د. الربيعة أن من أهداف رؤية 2030 أن يرتفع متوسط العمر من 74 عام إلى 
80 عام، وبالطبع فإن هذا الهدف فيه تحدي كبير وليس سهاً وإذا كنا نتوقع أن تطوير المستشفيات ووضعنا أفضل المستشفيات 
وأفضل الخدمات الصحية والعاجية أننا سنحقق هذا الهدف فإنه ال يمكن أن تتحقق هذه األهداف إال من خال الوعي وتعزيز 
لها جوانب عديدة، ومن  الصحة  أن  البلد، الفتاً  هذا  أبناء  نوعية في صحة  نقلة  أساسي إلحداث  الذي هو جزء  المجتمع  صحة 
أبرزها تغيير نمط الحياة واإلقاع عن التدخين وحوادث السيارات باإلضافة إلى الغذاء الصحي ، فتلك العوامل تزيد من عمر 

االنسان بإذن هللا .

وأشاد معاليه بفكرة جائزة وعي خاصة وأنها في عامها الثاني حققت العديد من النجاحات من خال إرتفاع عدد المشاركات من 
المئات في عامها األول إلى اآلالف في عامها الثاني وأزدادت توسعاً على المستوى الخليجي وساهمت في أن تظهر لنا مشاركات 

رائعة جداً االمر الذي أستفدنا منها ورأينا أثرها وتأثيرها على الحياة.

مبدياً معاليه سعادته بالمشاركات الخليجية لهذا العام وكذلك لمشاركة المدارس والتي كان لها قيمة إضافية للجائزة وقدم شكره 
لراعي الجائزة البنك األهلي التجاري مقدراً إهتمامهم بدعم الصحة والتوعية وهو ما يجعل الصحة تواصل إستمرارها بتقديم هذه 
الجائزة إلى أن تصل خال السنوات الخمس المقبلة إلى جائزة عالمية لها أثر عالمي في صحة المجتمع وتكون لها نتائج كبيرة ، 
مشيراً إلى دور التوعية في تغيير أنماط الحياة وضرب معاليه مثاالً بحملة اإلقاع عن التدخين العام الماضي بداية شهر رمضان 
المبارك والتي ساهمت في إزدياد أعداد زوار عيادات المدخنين بعد الحملة 231 % محدثين نقلة هائلة ولهذا سنستمر في حملتنا.

بعد ذلك كَرم معاليه الفائزين في مسارات الجائزة، حيث حصل على الجائزة الكبرى وقدرها 150 الف لاير في مجال األفام 
القصيرة فيصل الدويسان من الكويت، وحصل على المركز األول على مستوى المدارس ثانوية الرواد وبلغت قيمتها 100 الف 
في  األول  بالمركز  فاز  ،كما  الف لاير  قيمتها 70  وبلغت  الهتان  فؤاد  الموشن جرافيك  األول في مجال  بالمركز  وفاز   ، لاير 
التصوير الفوتوغرافي جواد ال عباس وقيمتها 50 الف لاير، وفازت بالمركز األول في االنفوجرافيك حنين الزهراني وقيمتها 

50 الف لاير ، وأخيرا فاز بالمركز األول في السناب شات عبدهللا العاوي وقيمتها 20 الف لاير.

الجدير بالذكر الصحة قد أطلقت المسابقة التوعوية الصحية )وعي( في نسختها الثانية بالشراكة مع البنك األهلي التجاري، حيث 
بجوائز مالية  فائزاً  المملكة، كما تم تكريم أكثر من 50  الخليج، كما تم تحديد مسار واحد لمدارس  تم تحديد 5 مسارات لدول 
تتجاوز المليون لاير. وهدفت الجائزة إلى رفع الوعي الصحي ألفراد المجتمع، وإستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين 

المجتمع والمهتمين في مجال التوعية على مستوى المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي.

الصحــة تكــرم الفائزين بجائزة وعي 
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األول  الدولــي  المؤتمــر 
ألمــراض الكلــى وزراعتهــا

الذي  وزراعتها،  الكلى  ألمراض  األول  الدولي  المؤتمر  فعاليات  عمان  بسلطنة  مؤخراً  اختتمت 
نظمه لعدة أيام المستشفى السلطاني ممثاً في قسم الكلى بمشاركة أكثر من )270( مشاركاً من 
ومن  السلطنة  محافظات  في  الصحية  المؤسسات  مختلف  من  المساعدة  والطبية  الطبية  الفئات 
مستشفى جامعة السلطان قابوس ومن القطاع الخاص، ومشاركين آخرين من دول مجلس التعاون.

المؤتمر حاضر فيه نخبة من االستشاريين والخبراء الدوليين المتخصصين في أمراض الكلى من 
السلطنة ومن لبنان وكندا والواليات المتحدة االمريكية وانجلترا وفرنسا وإيطاليا وإيران والهند.

وذلك  للمشاركين،  الكلى وزراعتها  أمراض  مجال  في  العلمي  المستوي  رفع  إلى  المؤتمر هدف 
ومشاركة  المجال،  هذا  في  والعاج  التشخيص  لطرق  الحديثة  التقنيات  على  اإلطاع  من خال 

الخبرات الدولية ذات الباع الطويل في هذا المجال واإلستفادة منها.

المواضيع  من  جملة  ناقشت  التي  العلمية  المحاضرات  من  العديد  على  المؤتمر  جلسات  احتوت 
الطرق  من  الحديث  العلم  اليه  وصل  ما  أحدث  ومناقشة  عرض  تم  حيث  الكلى،  بطب  المتعلقة 

التشخصية والعاجية في أمراض الكلى شاملة  )األمراض المناعية والوراثية( ، مع دراسة ما هو 
حديث في مجال الغسيل الكلوي بنوعية الدموي والبريوتوني . وايضا تمم مناقشة أحدث الطرق 
التحضرية وفحوصات التطابق المناعي في زراعة الكلى مع أحدث الطرق لعاج المشاكل التي 

قد تظهر بعد زراعة الكلى.

الكلى وزراعتها،  الصعبة في مجال  الطبية  الحاالت  الدوليين بعض  الخبراء  المؤتمر مع  ناقش   
والتحديات المختلفة التي تواجه اطباء الكلى وزراعتها في السلطنة، وذلك بهدف ايجاد حلول لها، 

وفق رؤى، واستراتيجيات دولية.

التثقيفية،  والبرامج  الطبية  والمعدات  االدوية  لشركات  المؤتمر معرض  من جهة أخرى صاحب 
عرضت من خاله مختلف المنتجات الطبية المتعلقة بطب الكلى.
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منها:  الهامة  التوصيات  من  بعدد  مؤخرا  بسلطنة عمان  اعماله  اختتم  الذي  العيون  لطب  الدولي  مؤتمر مسقط  خرج 
الصحية  المؤسات  مختلف  في  والوقت  المال  توفر  التي  القرنية  زراعة  مجال  في  التقنيات  احدث  استخدام  ضرورة 
االيمن  الذراع  يعتبروا  الذين  الفنيين  بتدريب  وذلك  العمانية  الفنية  للكوادر  والمهني  الفني  التطوير  اهمية  الباد،  في 
 REA( لاطباء وجراحي العيون، ادخال التكنولوجيا الحديثة في مجاالت طب العيون من خال تقنية التطبيب عن بعد

.)TIME

المؤتمر افتتحه معالي األستاذ/ سعود بن هالل البوسعيدي – وزير الدولة ومحافظ مسقط – بحضور عدد من كبار 
الضباط العسكريين وجمع من المدعوين والمشاركين، ونظمه ليومين مستشفى القوات المسلحة بالتعاون مع الرابطة 

العمانية لطب العيون ووزارة الصحة.

وقد شهد المؤتمر مشاركة محلية واقليمية ودولية واسعة زادت عن )300( مشاركا من العاملين في تخصصات العيون 
والممرضين،  االطباء  من  العالم  دول  العربية ومختلف  والدول  التعاون  دول مجلس  من  السلطنة وعدد  من  المختلفة 

وفنيو البصريات، والباحثون في مجال طب العيون، وغيرهم من المشتغلين بهذا المجال.
وسعى المؤتمر لتحقيق العديد من االهداف هي: اطاع المشاركين على جديد طب العيون، تبادل الخبرات والتجارب 
مع المشاركين االقليميين والدوليين، التعرف على التقنيات الجراحية الجديدة المستخدمة في تشخيص وعاج أمراض 

العيون.

هذا واشتمل المؤتمر على دورات وحلقات عمل وجلسات عمل عديدة حفلت بالكثير من أوراق العمل والمحاضرات 
المحاضرين  من  نخبة  قدمها  العين،  ورأب  والقرنية  الشبكية  كأمراض  العيون  طب  مجملها  في  ناقشت  العلمية 

مؤتمر مسقط الدولي
لطب العيون

المتخصصين من السلطنة ومن عدد من دول مجلس التعاون والدول العربية والدول االوربية ومن مختلف دول العالم.
المختلفة  العيون  أمراض  عاج  في  المستخدمة  الحديثة  والتقنيات  الطبية  للمنتجات  معرض  على  المؤتمر  اشتمل  كما 
للعديد من الشركات الدولية المتخصصة في انتاج المعدات واالجهزة والتقنيات الطبية العاجية، عاوة على المطويات 

التوعوية. والكتيبات 

أمراض  مواضيع:  للمؤتمر  العلمية  الجلسات  خال  المحاضرون  قدمها  التي  العمل  وأوراق  المحاضرات  ناقشت  وقد 
عاج  الدرقي،  العين  العتال  الجراحي  العاج  الُخلقي،  الجفون  تدلي  للعيون،  التصحيحية  الجراحات  العيون،  قرنية 

الشتر الخارجي لجفن العين.
 

ومن المواضيع االخرى التي تطرقت إليها جلسات المؤتمر: وذمة البقعة الصفراء: األسباب والعاج، آخر المستجدات 
في عاج اعتال المشيمية والشبكية المصلي المركزي )CSCR(، تقنيات واستراتيجيات الفاكو، آخر المستجدات في 
عاج التهاب القرنية البكتيري، تحسين نتائج زرع القرنية ، جراحة الساد في القرنية المنقطة ،آخر مستجدات فحص 

المخروطية. القرنية 

أما الدورات وحلقات العمل المصاحبة للمؤتمر خال يومي انعقاده فهي: التصوير المقطعي للقرنية، آخر المستجدات 
المتعلقة برأب القرنية، التصوير البصري المقطعي التوافقي )OCT( للجزء األمامي للعين ، تركيب العين الصناعية 

)الِبدلة العينية( ، تصوير العيون بالموجات فوق الصوتية ، مرضى القرنية المخروطية.

يذكر أنه تم اعتماد )12.5( ساعة تعليمية من الفئة )أ( من قبل المجلس العماني لاختصاصات الطبية للمشاركين في 
مؤتمر طب وجراحة العيون 2017 وحلقات العمل المصاحبة.
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حصدت وزارة الصحة بسلطنة عمان جائزة المركز األول عن فئة أفضل مؤسسة تحول معلومات على مستوى الشرق 
األوسط ضمن مسابقة التميز التي نظمتها شركة المعلومات الدولية )آي دي سي(.

وقد تسلم الجائزة نيابة عن وزارة الصحة عبدهللا بن حمود الرقادي – مدير عام تقنية المعلومات بالوزارة - وذلك 
في حفل قمة رؤساء المعلومات التي أقيمت بمدينة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة التي حضرها عدد كبير من 

وفود الدول المشاركة.
 

المسابقة تضمنت خمس فئات مختلفة هي: جائزة أفضل تحول خدمة العماء، وجائزة أفضل تحول عمليات تجارية، 
وجائزة أفضل تحول معلومات، وجائزة أفضل تحول خدمات تقنية معلومات، وأفضل رئيس معلومات بالعام.

وقد بلغ عدد المشاريع المقدمة بالجائزة 131 مشروعا من مختلف الدول. وقد شاركت وزارة الصحة بالمسابقة في فئة 
أفضل تحول معلومات عن مشاريعها التقنية بالمنظومة الصحية الرقمية.

جدير بالذكر بأن عملية اختيار الفائزين تمر عبر ستة مراحل مختلفة، بدءا من تقديم المشروع عبر األنترنت، ثم فرز 
المشاريع واعداد قائمة مختصرة لما تم تقديمه من معلومات في الخطوة األولى، ويعقبها اجراء مقابات مع المشاريع 
قبل محللي  قياسها سابقا من  تم  للمشاريع وفق معايير  نقاط  يليها مرحلة تسجيل   ، المنظمة  الشركة  قبل  المتقدمة من 
الشركة، وبعدها مرحلة تحديد المشاريع النهائية الواصلة للنهائي لكل فئة على غرار النقاط والمعايير التي قيس بها 
التنفيذين  المشروع، وانتهاًء بمرحلة تقديم عرض مرئي للجنة المحكمين التي تضم مجموعة من الخبرات والرؤساء 

من مختلف الدول الختيار الفائز من كل فئة.

وزارة الصحــة تفــوز بالمركــز األول 
فــي التحــول المعلوماتــي علــى 

مســتوى الشــرق األوســط
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نظمت وزارة الصحة بسلطنة عمان مؤخرا المؤتمر العماني األلماني للسكتة الدماغية وذلك تحت 
الدكتور  الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة بحضور معالي  رعاية معالي 
فولكير ويسينج وزير الشؤون االقتصادية والنقل والزراعة ونائب رئيس الوزراء لمقاطعة رايناند 

فالتس بجمهورية ألمانيا االتحادية وعدد من أصحاب السعادة والمسؤولين بوزارة الصحة.

مجال  في  االتحادية  ألمانيا  وجمهورية  السلطنة  بين  المشترك  التعاون  تعزيز  إلى  المؤتمر  هدف 
السكتة الدماغية، وتسليط الضوء على آخر المستجدات العلمية والطبية في هذا المجال  ،واالرتقاء 
الدماغية،  السكتة  مجال  في  بالسلطنة  الصحية  المؤسسات  في  الصحية  الرعاية  خدمات  بمستوى 
الطبية في مجال  المهارات  تنمية  الدماغية،  السكتة  الطبية في مجال  الكوادر  الخبرات بين  تبادل 
عاج مرضى السكتة الدماغية بدءاً من مرحلة دخول المستشفى ومراحل العاج المختلفة بما فيها 

التأهيل، االعتماد وتأثيره على جودة وسامة خدمة السكتة الدماغية.

المؤتمر شهد مشاركة أكثر من 350 مشاركاً من مختلف المؤسسات الصحية بالسلطنة، وقد خرج 
السلطنة ممثلة بوزارة الصحة  بين  المشترك  التعاون  توثيق وتأكيد ومتابعة  بعدة توصيات منها: 
والتأهيل  التدريب  تكثيف  وأهمية  الدماغية،  السكتة  مجال  في  األلمانية  فالتس  رايناند  ومقاطعة 
الصحية  والرعاية  الخدمة  وسامة  جودة  ضمان  أجل  من  المساعدة  الطبية  الفئات  من  للكوادر 
المقدمة لمرضى السكتة الدماغية وكذلك بما يكفل تشغيل المزيد من وحدات السكتة الدماغية في 

مستشفيات مختلفة في محافظات السلطنة. 

وقد أوصى المؤتمرون أيضا بأهمية استحداث خدمة التطبيب عن ُبعد في مجال السكتة الدماغية 
بما يكفل تكافؤ فرص العاج المقدمة لمرضى السكتة الدماغية في جميع أنحاء السلطنة، والتأكيد 
المخصص  الوقت  وزيادة  الدماغية  السكتة  لمرضى  المقدمة  التأهيل  جلسات  تكثيف  أهمية  على 
الدماغية  المفقودة بسبب السكتة  التعافي واسترجاع جزء كبير من الوظائف  لها بما يكفل سرعة 
إمكانية  على  العمل  الحقاً  يسهل  بما  الدماغية  السكتة  لمرضى  بيانية  قاعدة  وتأسيس  وتداعياتها، 

عمل البحوث العلمية المتعلقة بهذا المرض.

المؤتمر العماني األلماني 
للسكتة الدماغية

تزامن مع المؤتمر توقيع إعان النوايا المشترك للعمل على نشر رعاية السكتة الدماغية مضمونة 
وإنبات  والزراعة  والنقل  االقتصادية  الشؤون  بسلطنة عمان ووزارة  الصحة  بين وزارة  الجودة 

الكرم بوالية رايناند فالتس بجمهورية ألمانيا االتحادية.

قام بتوقيع اإلعان معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة، ومن الجانب 
األلماني الدكتور فولكر فيسينغ – وزير الشؤون االقتصادية.

الجودة  مضمونة  الدماغية  السكتة  رعاية  نشر  على  للعمل  المشترك  النوايا  إعان  توقيع  هدف 
إلى تكوين منصة مشتركة بين الجانبين العماني واأللماني تتابع مناقشة مجاالت التعاون الممكنة 

والمشاريع والخدمات المحتملة بأسلوب يعود بالفائدة على الطرفين.

السكتة  رعاية  أساليب  واعتماد  تأسيس  منها:  بنود  عدة  على  المشترك  النوايا  إعان  نص  وقد 
وتطوير  الرفيعة،  الدولية  للمعايير  طبقا  السريرية  األبحاث  وتنظيم  الحاالت،  وإدارة  الدماغية 
معايير إرشادية عالية الجودة للتدريب ورعاية السكتة الدماغية تطابق المعايير األوروبية وعلى 
األخص تدريب العاملين بالتمريض في السلطنة. كما نص اإلعان على دعم التعاون بين الجانبين 
التطبيب  الدماغية عن طريق  السكتة  رعاية  مجال  في  العلمية  الخبرة  وتبادل  واأللماني  العماني 
عن بعد، وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات. وتعزيز التعاون بين مؤسسات الرعاية الصحية 

التابعة لكل منهما.

الدماغية  السكتة  لمكافحة  الوطنية األولى  للحملة  الصحة  تدشين وزارة  المؤتمر  فعاليات  صاحب 
تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط. تهدف 
باإلضافة  مكافحتها،  وكيفية  واقسامها،  وأسبابها،  الدماغية،  بالسكتة  المجتمع  تعريف  إلى  الحملة 

إلى العوامل التي يجب االنتباه لها والتعامل معها جيدا للتقليل ومنع اإلصابة بالسكتة الدماغية.
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معالــي رئيــس الــوزراء يدشــن 
االســتراتيجية الوطنيــة للصحة 

2022-2018

شهد معالي الشيخ عبدهللا بن ناصر بن خليفة آل ثاني، 
تدشين  حفل  الداخلية  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
الذي   2022  -2018 للصحة  الوطنية  االستراتيجية 
أقامته وزارة الصحة العامة بالتزامن مع افتتاح منتدى 
الشرق األوسط للجودة والسامة في الرعاية الصحية 
االحتفال  حضر  للمؤتمرات.  الوطني  قطر  مركز  في 
عدد من أصحاب السعادة الوزراء وأكثر من 2500 
في  الصحي  القطاع  من  الصحية  الرعاية  كوادر  من 

دولة قطر، وعدد من الوفود االقليمية والدولية.

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  معالي  افتتح  ذلك  بعد 
المصاحب  المعرض  المعرفة«، وهو  الداخلية »ركن 
التي  المشاريع  على  معاليه  تعرف  حيث  للمنتدى، 
تحسين  مجال  وفي  الصحي  القطاع  في  الدولة  تنفذها 

خدمات الرعاية الصحية المقدمة لسكان دولة قطر.

الكواري، وزير  الدكتورة حنان محمد  معالي  وأكدت 
الكبيرة  األهمية  االفتتاحية  كلمتها  في  العامة  الصحة 
-2018 للصحة  الوطنية  االستراتيجية  إلطاق 
نتطلع  مضيفة:  الصحي،  نظامنا  مسيرة  في   2022

المقبلة إلى أن ينعم كل سكان دولة قطر  في المرحلة 
وأداء  سعة  تحسين  خال  من  وذلك  أفضل،  بصحة 
المبذولة  الجهود  الى  اضافة   ، الصحية  الرعاية  نظام 
الموارد  واستخدام  األمراض  من  الصقاية  تعزيز  في 

المتاحة بطريقة أكثر فعالية.

الوطنية  االستراتيجية  ظل  في  أنه  معاليها  وأوضحت 
على  هائل  تقدم  إحراز  تم   ،2016-2011 للصحة 
االستراتيجية  تدشين  ومع  الصحي،  النظام  مستوى 
هذا  من  اإلستفادة  إلى  قطر  دولة  تتطلع  الجديدة، 
الزخم لتحديد مسار جديد للمضي قدماً لتحقيق أهدافنا 
المنشودة، مستوحى من رؤية قطر الوطنية 2030. 

وأكدت معاليها أن اإلنجازات الهامة التي حققتها دولة 
الكبير  الدعم  بفضل  كانت  الصحي  المجال  في  قطر 
للقيادة الحكيمة، مشيرة إلى أن النظام  الثاقبة  والرؤية 
الصحي في دولة قطر احتل المركز الثالث عشر في 
األوسط  الشرق  منطقة  في  األولى  والمرتبة  العالم 
معهد  يصدره  الذي  العالمي  الرخاء  مؤشر  تقرير  في 

ليجاتوم.
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أفضل  بقائمة   13 المرتبة  قطر  في  الصحي  النظام  احتل 
النظم الصحية في العالم والمرتبة األولى على مستوى منطقة 
 2017 للعام  للرخاء  ليجاتوم  مؤشر  بحسب  األوسط  الشرق 

الذي يقوم بقياس وتصنيف الوضع الصحي في 149 دولة.

في  الصحية  الرعاية  أنظمة  جودة  قياس  في  المؤشر  ويعتمد 
البدنية  الصحة  تشمل  رئيسية  جوانب  ثاثة  على  دولة  كل 
الوقائية،  الرعاية  وتوافر  للصحة،  التحتية  البنية  والنفسية، 
وأظهر مؤشر ليجاتوم للرخاء ارتقاء النظام الصحي في قطر 
المرتبة 27  تقدم من  الماضية، بحيث  العشر  السنوات  خال 

عالمياً في العام 2008 إلى المرتبة 13 حالياً. 

وفي هذا السياق، قالت معالي الدكتورة حنان محمد الكواري، 
في  عشر  الثالثة  المرتبة  تحقيق  إن  العامة:  الصحة  وزير 
العالم، لهو إنجاز رائع يؤكد جودة الرعاية التي نقدمها يومياً 

إلى مرضانا على مستوى منظومتنا الصحية.

وأوضحت معاليها قائلة: شهد النظام الصحي في قطر تحوالً 
تقدم  إحراز  من  تمكنا  حيث  الماضية  العقود  خال  الفتاً 
بجودة  واالرتقاء  االستيعابية  السعة  زيادة  مستوى  كبير على 
الرعاية. فالنمو السريع الذي شهدناه عاماً بعد عام لم يسبق له 

مثيل في أي دولة في العالم من حيث وتيرة التغيير.

افتتحت مؤسسة حمد الطبية منذ العام 2011 سبعة مستشفيات 
في  بذلك  مساهمة  المتخصصة،  المرافق  من  والعديد  جديدة 
التي تقدمها للمرضى.  التحتية ونطاق الخدمات  توسيع بنيتها 
الطبية  حمد  مؤسسة  افتتحت  فقط،  الماضيين  العامين  ففي 
في  الطبية  خليفة  بن  مدينة حمد  في  جديدة  مستشفيات  أربعة 
الدوحة، شملت مركز األمراض االنتقالية، مركز قطر إلعادة 
التأهيل، مركز الرعاية الطبية اليومية، ومركز صحة المرأة 
الطراز  بيئات من  الجديدة  المستشفيات  هذه  توّفر  واألبحاث. 
عالية  بمهارات  تتمتع  التي  االكلينيكية  فرقنا  لتمكين  العالمي 

من توفير الرعاية للمرضى. 

ومن جهته، أوضح الدكتور عبدهللا األنصاري، الرئيس الطبي 
مؤسسة  في  قمنا  لقد  قائاً:  الطبية  حمد  مؤسسة  في  بالوكالة 
بالنسبة  أهمية  األكثر  الجوانب  في  باالستثمار  الطبية  حمد 
مؤسسة  في  المتخصصة  االكلينيكية  الفرق  توفر  لمرضانا. 
لخدمات رعاية صحية  للمرضى  سريعاً  الطبية وصوالً  حمد 
أكثر  خال  من  للمرضى  الرعاية  تقدم  حيث  الجودة،  عالية 

النظــام الصحــي فــي قطــر يحتــل المرتبــة 13 
بقائمــة أفضــل النظــم الصحيــة فــي العالم

على  يبعث  وما  عام.  كل  لمرافقنا  مراجعة  مايين  ثاثة  من 
البهجة واألمل، هو أن جودة الرعاية التي نوفرها قد حظيت 
باعتراف عالمي بوصفها من بين األفضل في العالم. إن كل 
ما يقوم به كل واحد منا في مؤسسة حمد الطبية يتمحور دائماً 
وفعالة  وحانية  آمنة  رعاية  أفضل  توفير  على  حول حرصنا 

لكل مريض في قطر. 

من  مستشفى،  عشر  اثني  إدارة  الطبية  حمد  مؤسسة  تتولى 
تدير  كما  عامة،  وثاثة  تخصصية  مستشفيات  تسعة  بينها 
ومرافق  المنزلية  الصحية  الرعاية  وخدمات  اإلسعاف  خدمة 
الرعاية المطّولة. إلى ذلك، تكللت مساعي المؤسسة بالنجاح 
حين نالت االعتمادات من منظمات رائدة في ميادين متعددة، 

مؤكدة قدرتها على توفير رعاية عالية الجودة لمرضاها. 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور األنصاري: حصلنا قبل أكثر من 
عشر سنوات-وتحديداً في عام 2006- على أولى اعتماداتنا 
من اللجنة الدولية المشتركة. وفي العام 2016، أصبحنا أول 
الدولية  اللجنة  اعتماد  على  يحصل  العالم   في  صحي  نظام 
المشتركة لجميع مستشفياته في إطار برنامج اعتماد المراكز 
اعتمادات  على  الحصول  في  نجحنا  كما  األكاديمية،  الطبية 
والطب  والتدريب،  والتعليم  التمريض،  مجاالت  في  مرموقة 

المخبري وعلم األمراض، وسواها. 
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قطر

مؤسسة حمد الطبية تحصل على

 اعتراف دولي اللتزامها برعاية المرضى 
والتعليم الطبي عالي الجودة 

الماضي  مارس  شهر  خال  الطبية  حمد  مؤسسة  حصلت 
على تكريم دولي تقديراً اللتزامها برعاية وسامة المرضى 
تقدمها  التي  العالي  الطبي  التعليم  برامج  بتميز  واعترافاً 
حيث نّظم المجلس األمريكي الدولي العتماد برامج التعليم 
تم  توزيع جوائز  حفل   )ACGME-I( التخصصية  الطبي 
فيه تكريم الدكتور عبد اللطيف الخال، نائب الرئيس الطبي 

ومدير التعليم الطبي بمؤسسة حمد الطبية.
 

األمريكي  المجلس  رئيس  ناسكا،  توماس  الدكتور  وقام 
الدكتور  بتسليم  التخصصية،  الطبي  التعليم  برامج  العتماد 
عبد اللطيف الخال جائزة الطبيب الدولي خال الحفل الذي 
للمجلس،  السنوي  المؤتمر  هامش  على  فلوريدا  في  أقيم 
الجائزة  هذه  على  حائز  أول  الخال  الدكتور  يعدُّ  وبذلك 
المرموقة واألولى من نوعها التي تهدف إلى تكريم األطباء 
الذين قدموا مساهمات بارزة لضمان وتحسين جودة التعليم 

الطبي لخريجي كليات الطب واألطباء المتدربين. 

برامج  العتماد  األمريكي  المجلس  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
الواليات  في  قائمة  منظمة  هو  التخصصية،  الطبي  التعليم 
المستشفيات  اعتماد  عن  مسؤولة  وجهة  األمريكية  المتحدة 
التدريبية  البيئة  بجودة  االرتقاء  بهدف  الطبية  والمراكز 
في  تدريبهم  سنوات  خال  لألطباء  أماناً  أكثر  وجعلها 
برامج الزمالة واإلقامة، وقد نجحت )5( من برامج الزمالة 
و)14( من برامج تدريب اإلقامة بمؤسسة حمد الطبية في 
نيل اعتماد الذراع الدولي للمجلس األمريكي العتماد برامج 
حمد  مؤسسة  بذلك،  لتصبح  التخصصية،  الطبي  التعليم 
الطبية أول نظام صحي خارج الواليات المتحدة األمريكية 
المتوقع  من  حيث  المتميز  اإلنجاز  هذا  يحقق  وسنغافورة، 
لهذا  والزمالة  اإلقامة  تدريب  برامج  المزيد من  أن يخضع 

االعتماد خال عامي 2018 و2019م.

الدكتورة هارتمان عضو مجلس  وفي هذا الصدد صّرحت 
الطبي  التعليم  برامج  العتماد  األمريكي  المجلس  إدارة 
التخصصية- قائلة: ساهم الدكتور الخال في الجهود المبذولة 
لنيل االعتماد الدولي على مستويات مختلفة؛ حيث قام بدور 
محوري في تمكين مؤسسة حمد الطبية من الحصول على 
برامج  العتماد  األمريكي  المجلس  من  الدولي  االعتماد 
تحقيق  على  المؤسسة  ومساعدة  التخصصية  الطبي  التعليم 
رؤيتها الهادفة لتوفير برامج تدريب عالية الجودة ألطبائها 
منظومة  تعزيز  في  الخال  الدكتور  ساهم  كما  المتدربين. 
أول  يعتبر  حيث  التخصصي  الطبي  التعليم  برامج  اعتماد 
عضو دولي يشارك في لجنة المراجعة الدولية التابعة لهذا 
اختير  فقد  بذلها،  التي  الدؤوبة  بالجهود  واعترافاً  المجلس 
لمساهمته  ليكون أول الحائزين على جائزتنا الدولية تقديراً 

كطبيب في عام 2018م .

الطبي  الرئيس   - األنصاري  عبدهللا  الدكتور  قال  وبدوره 
بالوكالة لمؤسسة حمد الطبية: إن هذه الجائزة تؤكد بدورها 
مدى التزام مؤسسة حمد الطبية بسامة المريض والرعاية 
إّياه  الخال وواصفاً  بالدكتور  الجودة، مشيداً  الصحية عالية 

الجيل  حصول  لضمان  المبذولة  الجهود  وراء  الدافعة  بالقوة 
والزمالة  اإلقامة  برامج  في  المشاركين  األطباء  من  المقبل 
بمؤسسة حمد الطبية، على التدريب والتعليم الازمين لتزويد 

مرضاهم بأفضل مستويات الرعاية. 

وقال الدكتور األنصاري في معرض تعليقه على هذا اإلنجاز: 
أنا سعيد للغاية لحصول الدكتور الخال على هذه الجائزة التي 
لما  بالفخر  تشعر  بكاملها  فمؤسستنا  المتميزة؛  بجهوده  تحتفي 
حققه من إنجاز، ويعد هذا النجاح مدعاة فخر واعتزاز لجميع 
أعضاء الفريق الطبي بمؤسسة حمد الطبية، وإنني أشجع كافة 
بنفس  عملهم  ممارسة  على  الطبية  حمد  مؤسسة  في  العاملين 
الحماس الذي يتحلى به الدكتور الخال، الذي كان على مدى 
والتدريب  للتعليم  بارزاً  مناصراً  يزال،  وال  طويلة،  سنوات 
حول  المتمحورة  الرعاية  نهج  تعزيز  إلى  الراميين  الطبي 

الجودة وتجربة المريض.

وتستقبل مؤسسة حمد الطبية سنوياً نحو 150 طبيباً للمشاركة 
برنامجاً،   21 عددها  ويبلغ  تقدمها  التي  اإلقامة  برامج  في 
وتجدر اإلشارة إلى أن عدد األطباء المقيمين الذين يعملون في 
التابعة لمؤسسة حمد الطبية، ال يقّل عن  مختلف المستشفيات 
فيما يشارك ما يزيد  700 طبيب في أي وقت من األوقات، 
عن 300 طبيب زمالة في أكثر من 60 برنامجاً من برامج 

الزمالة المشمولة برعاية مؤسسة حمد الطبية.

الطبية  عام 1989  إلى مؤسسة حمد  الخال  الدكتور  وانضم 
أن  أيرلندا وبعد  في  للجراحين  الملكية  الكلية  بعد تخرجه من 
أكمل التدريب لمدة عام في مستشفى حمد العام، التحق ببرنامج 
في  الباطني  الطب  تخصص  في  المقيمين  األطباء  تدريب 
المركز الطبي التابع لجامعة كونيتيكت في مدينة فارمينجتون 
في  تدريبية  منحة  بعدها  لينجز  األمريكية،  كونيتيكت  بوالية 
حائز  وهو  هارتفورد  مستشفى  في  المعدية  األمراض  قسم 
على شهادة المجلس األمريكي للطب الباطني وشهادة المجلس 
المختلفة  المهام  عن  وفضاً  المعدية  لألمراض  األمريكي 
الخال  الدكتور  يشغل  الطبية،  حمد  مؤسسة  في  يؤديها  التي 
حالياً منصب عميد مساعد للشؤون اإلكلينيكية في كلية الطب 
كلية  في  السريري  الطب  في  مشارك  وأستاذ  قطر  بجامعة 
طب وايل كورنيل، إلى جانب مهامه االستشارية في عدد من 

برامج الصحة العامة تحت إشراف وزارة الصحة العامة.
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الشيخ  الصحة،  وزير  من  ومتابعة  مباشرة  وأوامر  بتعليمات 
الدكتور/ باسل الصباح، تم إجراء عملية زراعة قلب صناعي 
العملية األولى  لمريض كويتي عمره 14 عاماً، وتعتبر هذه 
من نوعها في الباد والخليج العربي والمنطقة العربية عموماً.

األطباء  من  الحالة  تشخيص  تلقيه  فور  الصحة  وزير  وقام 
كافة  توفير  بضرورة  الفورية  األوامر  بإصدار  المختصين 
مستلزمات إجراء العملية، كسبا للوقت وإنقاذا لحياة المريض، 
حيث تم توفير الجهاز الخاص بالعملية، وهو عالي الكلفة، مع 
الفريق الطبي خال 24 ساعة من صدور األوامر وقد أجريت 
العملية التي استغرقت 7 ساعات متواصلة في مركز الدبوس 
فيها بجانب  العدان، وشارك  لمستشفى  التابع  القلب  ألمراض 
الفريق الطبي األلماني الذي استدعي خصيصا إلجرائها فريق 

طبي من وزارة الصحة في الباد.

تعتبر  العملية  أن “هذه  لها،  بيان  الصحة في  وذكرت وزارة 
رقم 61 على مستوى العالم عند مراعاة عمر المريض وحجم 
المضخة التي تم زراعتها”، مشيرة إلى أن هذا اإلنجاز يأتي 
كثمرة نقطفها من ثمرات التوجيهات السامية لصاحب السمو 
نوع  أي  يدخر  لم  الذي  األحمد،  صباح  الشيخ  الباد،  أمير 
من أنواع الدعم والتوجيه لتوفير األمن الصحي ألبناء شعبه 
صحة  في  المتقدمة  الدول  مصاف  إلى  ب الكويت  والوصول 

المجتمع وخلوه من األمراض.
 

حثيثا  للسعي  الدافع  يعطينا  اإلنجاز  هذا  مثل  أن  إلى  ولفت 
إلنشاء مراكز تعنى بعاج كافة أنواع اإلصابة في القلب بما 
يتأتى  لن  الصناعي، وهذا  القلب  القلب وزراعة  فيها زراعة 
إال بوجود برنامج متكامل لعملية زراعة القلب مما يؤدي إلى 

تخفيف الحمل على العاج في الخارج.

للمــرة األولــى فــي الكويــت 
والخليــج والمنطقــة العربيــة 
قلــب  زراعــة  عمليــة  إجــراء 

لشــاب كويتــي
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ــي  ــي بريطان ــي كويت ــق طب فري
كبــد  زراعــة  عمليــة  أول  يجــري 

الكويــت   فــي 

في إنجاز طبي غير مسبوق.. كبد  زراعة  عملية  أول  إجراء  عن  الصباح،  باسل  الدكتور/  الشيخ  الصحة  وزير  معالي  صرح 
الكويت، وهو إنجاز طبي غير مسبوق، وقد تم إجراء العملية بمستشفى مبارك الكبير، وهي لمريض 

كويتي أصيب بتليف شديد بالكبد أدى إلى الفشل التام بوظائفه.

وأشار معاليه إلى أن الحل الوحيد إلنقاذ حيات المريض هو عملية زراعة الكبد، موضحاً أنه تم توفير 
الكبد من شخص متوفى دماغًيا بعد أخذ اإلذن من ذويه. وأضاف معاليه أن الذي قام بإجراء العملية 
فريق طبي كويتي ــ بريطاني وقال إن إجراء العملية في الكويت يأتي ضمن تنفيذ اتفاقية مشتركة بين 
وزارة الصحة وقسم زراعة الكبد في مستشفى كنغز كولج، والذي يعتبر أكبر مركز لزراعة الكبد في 

بريطانيا، حيث يقوم بإجراء 250 عملية زراعة للكبد سنوياً.

وأكد معاليه أن هذه االتفاقية ستكون قاعدة لإلشراف على إنشاء برنامج دائم لزراعة الكبد في الكويت، 
هذه  إلجراء  الذاتية  القدرة  تحقق  حتى  خبراتها،  وزيادة  الوطنية  الكويتية  الكوادر  تدريب  خال  من 

النوعية من العمليات مستقبا بإذن هللا.
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أكد وزير الصحة بدولة الكويت الشيخ الدكتور/ باسل الصباح، 
المرضى ودمجها ضمن  معايير سامة  بتطبيق  الوزارة  التزام 
مستويات  بجميع  الصحية  الرعاية  وبروتوكوالت  سياسات 

ومواقع تقديم الخدمات الصحية.

جاء ذلك في تصريح صحفي لدى وصوله الى العاصمة طوكيو 
المرضى  لسامة  العالمية  الوزارية  القمة  أعمال  في  للمشاركة 

مترأساً وفد الكويت.

وقال إن الوفد المشارك بالقمة الوزارية العالمية سيحرص على 
خال  المستقبلية  والبرامج  والخطط  الكويت  إنجازات  عرض 
المؤتمر، مؤكدا اهمية تلك الفعاليات لتبادل الخبرات مع ممثلي 
دول  مختلف  من  والمتخصصين  والخبراء  الدولية  المنظمات 
العالم والذين يربو عددهم على 300 مشارك يمثلون وزارات 
والقطاع  المتخصصة  الدولية  والهيئات  والمنظمات  الصحة 

الخاص.

وكشف عن عزم الوزارة االستفادة من توصيات المؤتمر لتطوير 
المستجدات  بما يواكب أحدث  المرضى  الجودة وسامة  برامج 
وبصفة  المرضى  بسامة  المتعلقة  التحديات  ولمجابهة  العالمية 
والتقنيات  الشاملة  الصحية  بالتغطية  المرتبطة  تلك  خاصة 

الحديثة بالرعاية الصحية.

وزير الصحة بدولة الكويت

“ملتزمــون بتطبيــق معاييــر 
ســالمة المرضى”
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مقاالت

التبغ خطر يهدد التنمية 
المستدامة

اليوم  العالمية في 31 مايو من كل عام  الصحة  تحيي منظمة 
المخاطر  على  الضوء  بتسليط  التبغ،  عن  لامتناع  العالمي 
وبالدعوة  التبغ  بتعاطي  المرتبطة  األخرى  والمخاطر  الصحية 
إلى وضع السياسات الفعالة للحد من استهاك التبغ. إن تعاطي 
التبغ له عواقب صحية، واجتماعية، وبيئية، واقتصادية مدمرة. 
كما أنه يمثل عائقاً رئيسياً أمام تحقيق التنمية المستدامة، حيث 
العالم،  في  والجوع  والفقر،  الصحة،  على  التبغ  تعاطي  يؤثِّر 
والتعليم، والنمو االقتصادي، والمساواة بين الجنسين، والبيئة، 

والشؤون المالية، والَحْوَكمة.

التبغ.  لتعاطي  نتيجة  سنوياً  مايين شخص   7.2 نحو  ويموت 
نتيجة  المدخنين  من هؤالء يموت 900 ألف شخص من غير 
يعرف  )بما  المدخنين  عن  الصادر  التبغ  لدخان  ضهم  تعرُّ
بالتدخين السلبي(. ويقع أكثر من 80% من حاالت الوفيات في 
البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل.  وتتحمل هذه البلدان 
حوالي 40% من التكلفة االقتصادية العالمية للتدخين من حيث 
 1.4 بحوالي  ر  ُيقدَّ بما  اإلنتاجية،  والخسائر  الصحية  النفقات 

تريليون دوالر أمريكي.

تأثير التبغ على االقتصاد
المبكرة، األمر  التبغ يضر بالصحة ويسبِّب األمراض والوفاة 
الذي يؤدي إلى زيادة تكاليف الرعاية الصحية وفقدان اإلنتاجية 
وموت ما يصل إلى نصف جميع متعاطي التبغ ألسباب ناتجة 
عن التبغ.  كما يموت المتعاطون قبل األوان، ويخسر كل منهم 
التبغ  تعاطي  أن  للحياة. كما  المتوقع  العمر  من  نحو 15 عاماً 
والتي  بالتدخين،  المرتبطة  الصحية  الرعاية  تكاليف  من  يزيد 
اإلنتاجية  فقدان  وإلى  أمريكي  دوالر  مليار   422 بنحو  ر  ُتقدَّ

نتيجة للمرض والوفاة المبكرة.

تأثير التبغ على النساء واألطفال
تستهدف شركات التبغ النساء، وتسيء استغال عمالة األطفال. 
وتصّور  للمرأة،  تروق  التي  والصور  المفاهيم  توظف  فهي 
تعاطي التبغ على أنه عمل مغِر أو يدل على النجاح والمساواة 
بطريقة  المنتجات  م  وتصمِّ المرأة،  حقوق  ونيل  الرجال  مع 
المواقع  تستغل  كما  التبغ.  يتعاطين  ممن  النساء  انتباه  تجذب 
على الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل االجتماعي للوصول 
إلى النساء والتأثير على تصوراتهن حتى يكون التدخين مقبوالً 

على المستوى المجتمعي.

إن زراعة التبغ تضّر بالنساء واألطفال على حدٍّ سواء. فمن كل 
10 عمال في مزارع التبغ تعمل نحو 7 عامات نساء، ويساء 
استغال حوالي 1.3 مليون طفل في عمر 14 عاماً أو أقل في 
العمل في زراعة التبغ في اثني عشر بلداً من كبرى الباد في 
ض النساء واألطفال للخطر بسبب زراعة  زراعة التبغ. ويتعرَّ
كيميائية  مواد  من  غالباً  ذلك  على  ينطوي  وما  وإنتاجه،  التبغ 
خطرة. إن عمالة األطفال هامة جداً لصناعة التبغ، فهي تعتمد 
اعتماداً كبيراً على األطفال، وهذا يعني إضاعة فرصة الدراسة 
ض  على الكثير من األطفال بسبب عملهم في حقول التبغ. يتعرَّ
التبغ  لدخان  ضهم  لتعرُّ نتيجة  الموت  لخطر  واألطفال  النساء 
سنوياً  إنسان  ألف   900 نحو  ويموت  المدخنين.  عن  الصادر 
األطفال  نصف  ض  ويتعرَّ المدخنين،  لدخان  ضهم  لتعرُّ نتيجة 

والنساء في العالم بانتظام لهذا النوع من الدخان.

تأثير التبغ على حدوث الفقر والجوع
إن الفقراء هم األكثر عرضة لتعاطي التبغ، وهذا يفاقم فقرهم 
ونقص تغذيتهم. والتبغ أكثر شيوعاً بين الفقراء، برغم قدرتهم 
المحدودة في الحصول على الموارد المالية والرعاية الصحية. 
التبغ، بين من ينتمون إلى مجتمعات أشد فقراً،  واإلنفاق على 
يعني استنزاف مواردهم المخصصة لإلنفاق على االحتياجات 
التبغ  تعاطي  ويضر  والمأوى.  والتعليم  الغذاء  مثل  األساسية 
من  إفقار  إلى  يؤدي  الذي  األمر  األمراض،  ويسبب  بالصحة 
يتعيَّن  التي  أسرهم  إفقار  وكذلك  األمراض،  هذه  من  يعانون 
في  غالباً  يحدث  هذا  الصحية.  الرعاية  على  تنفق  أن  عليها 
بلدان ينعدم فيها األمن الغذائي واإلنتاجية وتعاني من مصاعب 
كبرى. وتستنزف زراعة التبغ أراضي زراعية كان باإلمكان 
االستفادة منها في زراعة المحاصيل الغذائية، ويؤدي هذا إلى 
تزرع  التي  البلدان  بعض  في  البيانات  وتشير  التغذية.  نقص 

التبغ إلى معاناة أكثر من 10% من السكان من نقص التغذية.

التأثير البيئي للتبغ وعلى الصحة العامة
من  كا  د  يهدِّ مما  متعددة،  بطرق  بالبيئة  التبغ  صناعة  تضر 
البيئة والصحة العامة..، ُتستعمل المبيدات الحشرية، ومنظمات 
النمو الزراعي، واألسمدة الكيميائية استعماالً كبيراً في زراعة 
هي  المشاكل  هذه  بيئية.  مشاكل صحية  إلى  يؤدي  مما  التبغ، 
بسبب  دخاً  والمتوسطة  المنخفضة  البلدان  في  شيوعاً  األكثر 
أكثر من 7000  التبغ  نفايات  لديها. وتحتوي  القوانين  ضعف 
مادة كيميائية سامة، من ضمنها ُمرّكبات مسبِّبة للسرطان. كما 

د. محمد سيد حسين
مدير إدارة الصحة العامة 

مجلس الصحة لدول مجلس التعاون

في  الحراري  االحتباس  السامة، وغازات  والمواد  للسرطان،  المسبِّبة  الُمرّكبات  األطنان من  انبعاث آالف  إلى  التبغ  يؤدي دخان 
البيئة. وتساهم زراعة التبغ أيضاً في إزالة الغابات. فتفقد شجرة واحدة مقابل كل 300 سيجارة أي مقابل كرتونة ونصف كرتونة 
من علب السجائر المنَتجة. وتسهم إزالة الغابات في التغيُّر المناخي، وذلك بإزالة األشجار التي تقلِّل غاز ثاني أكسيد الكربون في 

الغاف الجوي.

وتسبِّب القمامة الناجمة عن السجائر تلوث البيئة. وينتج عن استهاك السجائر في جميع أنحاء العالم ما يصل إلى 680 مليون طن 
من النفايات سنوياً. وتمّثل أعقاب السجائر نحو 30-40% من جميع أصناف القمامة التي تلتقط سنوياً في عمليات التنظيف الساحلية 

والحضرية على الصعيد الدولي. والمواد التي تتسرب من مرشحات أعقاب السجائر هي مواد سامة للحياة المائية.

ولقد اعتمدت منظمة الصحة العالمية عام 2003م االتفاقية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ لتكون أول قانون 
عالمي للصحة العامة في هذا اإلطار حيث تعتبر االتفاقية جزءاً من القانون الوطني للدول التي صادقت / انضمت لاتفاقية. وعلى 
كافة  في  عديدة  توصيات  وأصدرت  اجتماعاً   26 تاريخه  حتى  عقدت  التبغ  لمكافحة  خليجية  لجنة  الصحة شكلت  مجلس  مستوى 
التبغ تم اعتمادها من قبل معالي الوزراء، ولدول المجلس إنجازات عديدة سواء على مستوى فرض الضرائب  مجاالت مكافحة 
على التبغ أو استخدام الصور التحذيرية على علب التبغ وفي مجال فتح عيادات اإلقاع عن التدخين، إضافة إلى الجهود التوعوية 
المتعددة في المدارس والجامعات وإصدار العديد من القوانين التي تمنع التدخين في األماكن العامة والنوادي واألندية الرياضية، 

ومنع استيراد السيجارة االلكترونية وما يماثلها من أجهزة مثل الشيشة االلكترونية وغيرها.

لتطبيق السياسات واالستراتيجيات التي وضعتها المنظمة  وعليه ينبغي أن تتضافر كافة الجهود على جميع المستويات للعمل معاً 
طبقا لاتفاقية اإلطارية بما يعرف بـــ MPOWER والتي تتمثل في:

 	)Monitor( رصد تعاطي التبغ وسياسات الوقاية
 	)Protect( حماية األشخاص من دخان التبغ
 	)Offer( تقديم المساعدة لإلقاع عن تعاطي التبغ
 	)Worn( تحذير األشخاص من مخاطر التبغ
 	)Enforce( إنفاذ حظر اإلعان عن التبغ والترويج له ورعايته
رفع الضرائب المفروضة على التبغ )Raise( بشكل أكثر صرامة وجدية للعمل على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة 	 

في دولنا طبقاً للمؤشرات المعتمدة في اجتماع األمم المتحدة بهذا الخصوص.

المصادر:
1-منظمة الصحة العالمية

2-موقع المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط
3-موقع مجلس الصحة 

4-االتفاقية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ
5-سياسات mpower   لمكافحة التبغ / منظمة الصحة العالمية



العقم

االكتئاب

الكسل

خشونة المفاصل

أمراض القلب

السكري

تصلب الشرايين

ارتفاع ضغط الدم
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مخاطر السمنة وماقد تسببههمسات صحية
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برتقــــالالعســــل التفـــــاح البيــــض

سمك السلمونالبطاطس الحلوة فاصوليــــامـــــوز

السبانــــخالشوفــــان

اللــــوزالزبــــادي

بعض من األغذية
الغنية بالكالسيوم

يحتوى كوب الحليب
على 300 ملغم

كوب من عصير البرتقال
يحتوي 310 ملغم

نصف كوب من الملوخية
يحتوي 198 ملغم

نصف كوب من سمك الساردين
يحتوي 300 ملغم

كوب من حليب الصويا أو األرز
على 200 - 300 ملغم

6263

همسات صحية




