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إن مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون يمثــل إحــدى الكيانــات 
الخليجيــة الناجحــة للعمــل الصحــي المشــترك، حيــث أصبــح وللــه 
الحمــد مــن أهــم الكيانــات فــي تعزيــز األمــن الصحــي الخليجــي، 
وقــد أعطيــت الصحــة األولويــة الكاملــة فــي دول مجلــس التعــاون 
ــرًا فــي االهتمــام  حيــث حققــت دول مجلــس التعــاون تطــورًا كبي
بالمجــال الصحــي وهــذا مــا تجلــى مــن خــال مجابهــة جائحــة كورونا. 
كمــا أتوجــه بالشــكر والعرفــان ألصحــاب الجاللــة والســمو قــادة 
دول المجلــس ومعالــي وزراء الصحــة بــدول المجلــس علــى نجــاح 
الــدورة الحاديــة واألربعيــن للمجلــس األعلــى لمجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربيــة »قمــة الســلطان قابــوس والشــيخ صبــاح« 
لدعــم  الموجهــة  المباركــة  والقــرارات  المســتمر  الدعــم  وعلــى 
القطــاع الصحــي، واالرتقــاء بمســيرة العمــل الصحــي الخليجــي 
المشــترك، واهتمامهــم وحرصهــم وعنايتهــم بصحــة اإلنســان 
وتقديــم كافــة أنــواع الدعــم للقطــاع الصحــي فــي دول المجلــس 
ــام بــدوره فــي الوقايــة، والحــد مــن انتشــار جائحــة فيــروس  للقي

كورونــا المســتجد.
وقــد أكــد إعــالن العــال فــي الــدورة )41( لمقــام المجلــس األعلــى 
» قمــة الســلطان قابــوس والشــيخ الصبــاح« أن التحديــات التــي 
تواجههــا المنطقــة تتطلــب تعزيــز عالقــات التعــاون والشــراكة، 
ورفــع مســتويات التنســيق فــي كافــة المجــاالت ومنهــا الصحــي، 
وذلــك مــن خــالل الموافقــة علــى إنشــاء المركــز الخليجــي للوقايــة 

مــن األمــراض ومكافحتهــا.

                                                                                                             ب     
سليمان الدخيل 

                                                                                                                                      ب
المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون 

االهتمام بالمجال الصـحي من 
أولــويات دول مــجلس التعاون

افتتاحية العدد
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الموافقــة علــى إنشــاء المركــز الخليجــي 
للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا

أكدت قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الحادية واألربعين، »قمة السلطان قابوس والشيخ 
في  والمتمثلة  التعاون  لمجلس  السامية  األهداف  على  2021م،  يناير   5 الموافق  الثالثاء  يوم  عقدت  التي  صباح« 
تحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجاالت، وصواًل إلى وحدتها، وتعزيز دورها اإلقليمي 
واالستقرار  والسالم  األمن  تحقيق  للمساهمة في  واحدة  اقتصادية وسياسية وصحية  كمجموعة  والعمل  والدولي، 

والرخاء لشعوبها.
لقد أظهر تحدي جائحة كورونا المستجد ما يمكن تحقيقه من خالل التعاون بين دول مجلس التعاون في مواجهة هذا 
الوباء، حيث تمكنت دول الخليج من تخفيف أثار الجائحة الصحية واالقتصادية على المواطنين والمقيمين، وال شك أن 
دور  تفعيل  الخصوص  المشترك وعلى وجه  الخليجي  الصحي  العمل  تعزيز  تتطلب  تداعياتها  الجائحة ومعالجة  مواجهة 
»المركز الخليجي للوقاية من األمراض ومكافحتها«، ومن هذا المنطلق وبمباركة سامية من أصحاب الجاللة والسمو 
كورونا  جائحة  لمواجهة  وتمكينه  ومكافحتها،  األمراض  من  للوقاية  الخليجي  المركز  إنشاء  اعتماد  على  الموافقة  تمت 

وغيرها من األوبئة.
هذا ويعد المركز الخليجي للوقاية مركًزا إقليمًيا للصحة العامة يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الصحة العامة ووضع 
عدة مقاصد  تحقيق  على  المركز  يعمل  األعضاء.  الدول  جميع  بين  المعارف  وتبادل  المشتركة  والمؤشرات  السياسات 
تشمل تعزيز التنسيق وبناء المعرفة وإنتاج األدلة للتمكين من الوقاية من األمراض المعدية وغير المعدية، والتخفيف 

من حاالت الطوارئ الصحية العامة، وتعزيز المجتمعات المحلية الصحية في جميع أنحاء الخليج.
الخليج من خالل  دول  العامة في  الصحة  تهدد  التي  المعدية  األمراض  من  الوقاية  مهمًا في  دورًا  المركز  يلعب  كما 

المتابعة المستمرة لعدد من الحاالت وتقييم المخاطر وتفعيل البرامج والخطط والقضاء عليها.
التدريب  تعزيز  العامة،  الصحة  مجال  في  تعاونية  وممارسات  برامج  تطوير  دعم  تستهدف  رسالة  عبر  المركز  ويعمل 
خليجية مشتركة،  وبحوث  لوضع مؤشرات صحية  العامة  الصحة  بيانات  استخدام  العامة،  الصحة  مجال  اإلقليمي في 
تعزيز العمل المؤسسي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الوقاية ومكافحة األمراض، تعزيز متطلبات التنافسية 
العالمية لتحقيق مراكز متقدمة عالميًا مما يعزز من مكانة دول الخليج كمحور ومركز عالمي للفعاليات الدينية والثقافية 

واألعمال.

أخبار المجلس
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عــقد االجتماع االستثــنائي للجنة 
أصـحاب المعالي والسعادة وزراء 
الصـــحة بـــدول مـــجلس التــعاون

يــــنايــــر 2021

عقدت لجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون اجتماعها االستثنائي، يوم الخميس الموافق 
28 يناير 2021م، عبر االتصال المرئي.

للدورة  الرئاسة  )دولة  البحرين  مملكة  في  الصحة  وزيرة   – الصالح  سعيد  بن  فائقة  األستاذة  معالي  االجتماع  ترأس 
الحالية(، وشارك في االجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول المجلس، ومعالي الدكتور نايف بن فالح 

الحجرف، األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي بداية االجتماع رفع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول المجلس أسمى آيات الشكر والعرفان ألصحاب 
األعلى  للمجلس  الحادية واألربعين  الدورة  نجاح  – على  الله ويرعاهم  – يحفظهم  المجلس  الجاللة والسمو قادة دول 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية »قمة السلطان قابوس والشيخ صباح« وعلى الدعم المستمر والقرارات المباركة 
الموجهة لدعم القطاع الصحي، واالرتقاء بمسيرة العمل الصحي الخليجي المشترك، واهتمامهم وحرصهم وعنايتهم 
– حفظهم الله ورعاهم – بصحة اإلنسان وتقديم كافة أنواع الدعم للقطاع الصحي في دول المجلس للقيام بدوره في 

الوقاية، والحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
قرارات  صدرت  حيث  )العال،2021م(   41 القمة  في  األعلى  المجلس  قرارات  تنفيذ  آليات  )االستثنائي(  االجتماع  تناول 
ذات عالقة في المجال الصحي، ومن أهمها اعتماد اإلطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب واالستجابة في 
حاالت الطوارئ، واعتماد دليل نظام اإلنذار الصحي المبكر، وكذلك اعتماد إنشاء المركز الخليجي للوقاية من األمراض 

ومكافحتها.
كما أكدوا على أهمية توحيد المواقف وتنسيقها فيما يتعلق بالتعاون اإلقليمي والدولي في المجال الصحي، وقد أكد 
إعالن العال في الدورة )41( لمقام المجلس األعلى أن التحديات التي تواجهها المنطقة تتطلب تعزيز عالقات التعاون 
التنسيق في كافة المجاالت ومنها الصحي، وتنفيذ خطط العمل المشترك وفق برامجها  والشراكة، ورفع مستويات 

الزمنية، بما يعود على مواطني دول المجلس بالفائدة، ويعزز المكانة الدولية لمجلس التعاون. 

أخبار المجلس
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أكــد معالــي وزراء الصحــة بــدول مجلــس التعــاون علــى أهميــة تبــادل المعلومــات بيــن الــدول األعضــاء فيمــا يخص الســالالت 
 )PCR( الجديــدة لفيــروس كورونــا المســتجد واإلجــراءات االحترازيــة التــي يتــم تطبيقهــا بــكل دولــة ومــدى فعاليــة فحوصــات
لتشــخيص الفيروســات المتحــورة، ومشــاركة معلومــات اللقاحــات التــي يتــم تســجيلها ومــدى فعاليــة اللقاحــات المســتخدمة 
مــع مختلــف األعمــار والتحــورات واألعــراض الجانبيــة التــي يتــم رصدهــا. جــاء ذلــك خــالل تــرؤس معالــي األســتاذة فائقــة بنــت 
ســعيد الصالــح وزيــرة الصحــة بمملكــة البحريــن ورئيــس الــدورة الحاليــة االجتمــاع االســتثنائي الرابــع للجنــة معالــي وزراء الصحة 
بــدول مجلــس التعــاون، والــذي عقــد عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي، بحضــور وزراء الصحــة بــدول مجلــس التعــاون، وبمشــاركة 
األميــن العــام للمجلــس الدكتــور نايــف الحجــرف، والمديــر العــام لمجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون األســتاذ ســليمان 
الدخيــل، لمناقشــة آخــر المســتجدات المتعلقــة بمــرض فيــروس كورونــا والحــد مــن انتشــاره، واســتمرار التنســيق والتعــاون 
لتوحيــد جهــود الــدول األعضــاء لمجابهــة الجائحــة. وخــالل االجتمــاع، أشــاد معالــي الــوزراء بالعمــل الخليجــي المشــترك، 
وجهــود اللجــان بكافــة مســتوياتها العاملــة تحــت مظلــة مجلــس التعــاون، وســعي مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون 
لتعزيــز العمــل الخليجــي المشــترك. واســتعرض االجتمــاع الوضــع الراهــن لــكل دولــة وتوضيــح اإلجــراءات االحترازيــة التــي 
تــم تطبيقهــا للتعامــل مــع تزايــد الحــاالت وتجنــب الدخــول بموجــة ثانيــة، كمــا تــم اســتعراض تحديثــات عــن التحــورات الجديــدة 
للفيــروس وفعاليــة اللقاحــات للوقايــة منهــا ومــن ثــم اعتمــد الــوزراء عــدًدا مــن القــرارات، أهمهــا تكليــف المختصيــن فــي 
الفيروســات بالــدول األعضــاء للقيــام بدراســة التسلســل الجينــي لفيــروس كوفيــد 19 الموجــود بــدول المجلــس واالســتفادة 

مــن مختبــرات الــدول األعضــاء قــدر اإلمــكان علــى أن يتــم رفــع مخرجــات الفريــق للجنــة وكالء الــوزارة.
كمــا تمــت الموافقــة علــى اعتمــاد الدليــل الخليجــي لتشــخيص وعــالج كوفيــد 19 )النســخة الثانيــة(، وتأكيد اســتمرارية عــالج 

مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي بالمجــان فــي حــال تشــخيص مــرض كوفيــد-19 فــي أي مــن دول المجلــس.

وزراء الصحة بــدول مجلس التعاون يؤكدون 
أهـمية تبادل الـــمعلومات حـــول السالالت 

الجـــــــديــــدة لــــكــــــورونــــا
فـــبرايــــر 2021

أخبار المجلس
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إطــــالق مــــنصــــة لك وللحياة

برنامج نمط الحياة الصحي 2021

دشن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون يوم اإلثنين الموافق 1 فبراير 2021م منصة »لك وللحياة«والتي تمثل رحلة 
االنتقال إلى النمط الصحي واعتماده كأسلوب حياة مستدام ينعكس على الفرد وعلى حياته بكل خير، وتعني »لك« أي 

صحتك على المدى القصير و«للحياة« أي مستقبلك والمدى البعيد.
الغذاء  حياتية وصحية متعددة من  2021 حول موضوعات  عام  التي سُتطلق خالل  الحمالت  العديد من  المبادرة  تحمل 
الصحي إلى الصحة النفسية وحتى العادات السيئة التي نزاولها باستمرار، وإنشاء موقع خاص بالمنصة وكذلك أغنية 
ورسومات توضيحية، وستساعد هذه المبادرة كافة أفراد المجتمع الخليجي على اختيار ما هو أفضل لهم وستعطيهم 

األدوات الالزمة التي تجعل حياتهم تدوم بصحة، كما تم إطالق هاشتاق )#لك_وللحياة(. 
الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تهدف لتعزيز نمط الحياة الصحي للمجتمع الخليجي بكافة فئاته، من خالل تبني سلوك 
ا ومراجعة من قبل مختصين خليجيين، ومجهزة بمنتجات  معين ومحدد حسب االحتياج الخاص بهم، حيث إنها مبنية علميًّ
تناسب مختلف منصات التواصل االجتماعي، ومدعمة بأساليب فعالة تحفز السلوك، وكذلك مبنية بناء إبداعيًا فعااًل 

يحقق الهدف.
تأتي مثل هذه المبادرات من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لالرتقاء بمستوى الصحة في الدول األعضاء والتعريف 

بأهمية ودور المجلس في المجال التوعوي والصحي التثقيفي.
/4uandlife.com.http://www ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للمنصة

أخبار المجلس
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وزارة الصــحــة ووقــاية المـــجــتمـع 
تدعو إلى مشــاركة وطنية واسعة 
فــــي برنـــامج الـــجينوم اإلمـاراتي
أفضل  لتوفير  الهادف  اإلماراتي،  الجينوم  برنامج  في  للمشاركة  المواطنين  جميع  المجتمع  ووقاية  الصحة  وزارة  تدعو 
مستويات الرعاية الصحية لفهم طبيعة األمراض الوراثية السائدة في مجتمع اإلمارات، باستخدام الجينوم وتطبيق الطب 
الشخصي للمرضى والعوائل اإلماراتية، بما يسهم بتوفير التشخيص الدقيق والعالج المناسب للمرضى، وتعزيز الوقاية 
من األمراض الوراثية والمزمنة لدى األجيال القادمة، وإعادة ابتكار السياسات الصحية للدولة مستقبال، باالعتماد على 
الكفاءات الوطنية وبالتعاون مع أرقى مراكز األبحاث الطبية، لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي لالبتكار في القطاع الصحي 

ورفع مكانة الدولة في مؤشر التنافسية العالمي.
ويهدف برنامج الجينوم اإلماراتي، المفتوح لمشاركة جميع المواطنين، إلى توفير رؤى أفضل حول التنوع الجيني لمواطني 
الفوائد  من  الكثير  على  مستقباًل  تنطوي  علمي  اكتشاف  عملية  في  البرنامج  هذا  في  المشاركون  ويساهم  الدولة. 
المحتملة، بما في ذلك تبني استراتيجيات مخصصة للخدمات الصحية في جميع أنحاء الدولة، ودعم االنتقال من النموذج 
التفاعلي التقليدي لخدمات الرعاية الصحية إلى إدارتها بشكل استباقي ووقائي أكثر. وتم إطالق البرنامج بالتعاون مع 
دائرة الصحة - أبوظبي، وهو أحد مبادرات »مركز أوميكس للتميز« الذي دشنته شركة »جي 42 للرعاية الصحية« مؤخرًا، 

والذي يعتبر أكبر منشآت العلوم البيولوجية »أوميكس« في المنطقة وأكثرها تطورًا على المستوى التقني. 
وكانت المرحلة التجريبية من برنامج الجينوم اإلماراتي قد انتهت بنجاح مع قيام خبراء »جي 42 للرعاية الصحية« بتأسيس 
أول جينوم مرجعي جديد لإلماراتيين بناًء على عينات الحمض النووي الريبوزي منقوص األكسجين التي تم جمعها من 
المتطورة  المقبل  الثالث والجيل  الجيل  الجيني من  التسلسل  العينات باستخدام منصات  1000 مواطن، وقد تم تحليل 
المدعومة بالذكاء االصطناعي. وسيتم استخدام الجينوم المرجعي كمعيار نوعي ُتقاس به الجينومات الفردية لتشخيص 
الحاالت الصحية الوراثية، ورفد خطط العالج بالبيانات المهمة بهدف توفير رعاية صحية مخصصة لمواطني دولة اإلمارات.
قائاًل:  البرنامج  في  للمشاركة  المواطنين  المجتمع،  ووقاية  الصحة  وزير  العويس،  محمد  بن  الرحمن  عبد  معالي  ودعا 
»يتمحور أحد أولوياتنا الرئيسية حول تطوير نظام للرعاية الصحية الوقائية تماشيًا مع رؤية اإلمارات للخمسين عامًا القادمة. 
ويعتبر برنامج الجينوم اإلماراتي واحدًا من أكثر برامج الجينوم شمواًل وطموحًا في العالم، وهو مبادرتنا الرئيسية لتوفير 
نظام صحي وقائي مخصص للمواطنين اإلماراتيين. ونتطلع لمشاركة جميع مواطني الدولة في البرنامج، ومساعدتنا 

على تحقيق هدفنا في تقديم خدمات صحية مبتكرة وعالمية المستوى وبناء مستقبل أكثر صحة«.
وأشار معالي العويس إلى أن مشروع الجينوم اإلماراتي أحد المشاريع الرائدة الستشراف مستقبل قطاع الرعاية الصحية 
ودخول حقبة جديدة من الطب الجيني المستند إلى استخدام المعلومات الوراثية، كجزء من الرعاية السريرية. بهدف تعزيز 
الوقاية من األمراض الوراثية والمزمنة مثل السمنة والسكري وضغط الدم وأمراض السرطان والربو، والوصول إلى عالج 
شخصي لكل مريض حسب العوامل الوراثية، من خالل استخدام العلوم الجينية والتقنيات الحديثة المبتكرة حول التنميط 

والتسلسل الجيني للتعرف إلى البصمة الجينية.

اإلمارات
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مــن جهتــه، قــال أشــيش كوشــي، الرئيــس التنفيــذي فــي "شــركة جــي 42 للرعايــة الصحيــة": "يهــدف برنامــج الجينــوم 
اإلماراتــي إلــى تحقيــق إنجــاز اســتثنائي جديــد فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة اإلماراتــي. ونحــث المواطنيــن اإلماراتييــن مــن 
جميــع األعمــار إلــى المشــاركة فــي البرنامــج، والمســاهمة فــي بنــاء مســتقبل أكثــر صحــة لألجيــال القادمــة. وإذ أســعدنا حجــم 
االســتجابة الواســعة التــي لقيهــا البرنامــج مــع إطالقــه فــي أبوظبــي، ونتطلــع إلــى مشــاركة جميــع المواطنيــن مــن أنحــاء 

اإلمــارات الذيــن ســيلعبون دورًا محوريــًا فــي بلــورة مســتقبل الرعايــة الصحيــة فــي الدولــة".

ويعتمــد نجــاح برنامــج الجينــوم اإلماراتــي بشــكل كبيــر علــى المشــاركة التطوعيــة للمواطنيــن اإلماراتييــن فــي جميــع أنحــاء 
ــي تأســيس  ــوم، وبالتال ــج الجين ــات نتائ ــز شــمولية بيان ــن أن يســهم فــي تعزي ــة. ومــن شــأن ارتفــاع أعــداد المتطوعي الدول

ــراء الطبيــون إلنشــاء الجينــوم المرجعــي اإلماراتــي. قاعــدة بيانــات غنيــة يســتفيد منهــا العلمــاء والخب
ويمكــن للمتطوعيــن اإلماراتييــن زيــارة أحــد مراكــز جمــع العينــات فــي قاعــة المعــارض فــي مركــز أبوظبي الوطنــي للمعارض، 
و"مختبــر بيوجينكــس" فــي مدينــة مصــدر بأبوظبــي، حيــث ســيكون بانتظارهــم فريــق مــن خبــراء الرعاية الصحية لمســاعدتهم 
خــالل العمليــة. وســيتم افتتــاح مراكــز إضافيــة أخــرى لجمــع العينــات فــي جميــع أنحــاء البــالد خــالل األســابيع واألشــهر 
القادمــة. وســُيطلب مــن المتطوعيــن تســجيل موافقتهــم الصريحــة قبــل االنضمــام إلــى البرنامــج. ويمكــن اإلطــالع علــى 

تفاصيــل برنامــج الجينــوم اإلماراتــي، بمــا فــي ذلــك المعلومــات الكاملــة حــول كيفيــة المشــاركة عبــر الموقــع
.UAE GENOME 800 أو عن طريق االتصال الرقم www.emiratigenomeprogram.ae

نبذة عن برنامج الجينوم اإلماراتي:
ــادرة ثمــرة  ــم لدراســة الجينــوم العربــي. وتأتــي هــذه المب يعــد برنامــج الجينــوم اإلماراتــي أول برنامــج مخصــص فــي العال
لشــراكة اســتراتيجية بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، حيــث تجمــع تحــت مظلتهــا كاًل مــن »دائــرة الصحــة – أبوظبــي« وشــركة 
»جــي 42 للرعايــة الصحيــة« وتهــدف إلــى تأســيس خارطــة الجينــوم المرجعــي الجديــدة للمواطنيــن اإلماراتييــن ســعيًا لتطويــر 
ــة  ــة صحــة شــعب الدول ــة قــادرة علــى حماي ــه إلــى منظومــة اســتباقية ووقائي ــة وتحويل ــة فــي الدول ــة الصحي قطــاع الرعاي
ــا  ــدة فــي مجــال التكنولوجي ــة التــي قــد تنشــأ مســتقباًل. وتعــد »جــي 42 للرعايــة الصحيــة« شــركة رائ مــن المخاطــر الصحي
الصحيــة وتتخــذ مــن أبوظبــي مقــرًا لهــا، وتقــف وراء تأســيس أحــد أكبــر مختبــرات الفحــص والتشــخيص فــي العالــم لمكافحــة 
جائحــة كوفيد-19وإجــراء أولــى التجــارب الســريرية فــي العالــم للقــاح كوفيــد-19 فــي العالــم العربــي. وقــد قامــت الشــركة 
بتأســيس »مركــز أوميكــس للتميــز« فــي مدينــة مصــدر، وهــو عبــارة عــن منشــأة حديثــة إلجــراء البحــوث ودفــع عجلــة االبتــكار. 
ونجــح برنامــج الجينــوم اإلماراتــي فــي إنشــاء أول جينــوم مرجعــي إماراتــي بنــاء علــى عينــات الحمــض النــووي التــي قدمهــا 
1000 مواطــن إماراتــي باســتخدام أحــدث تقنيــات التسلســل الجينــي مــن الجيــل التالــي والجيــل الثالــث والمدعمــة بالــذكاء 
االصطناعــي، ويعمــل حاليــًا علــى توســيع نطــاق البرنامــج ليشــمل شــريحة أوســع مــن المواطنيــن. وبهــذا، يصبــح برنامــج 
الجينــوم اإلماراتــي واحــدًا مــن أكثــر برامــج الجينــوم طموحــًا وآفاقــًا علــى مســتوى العالــم. لمزيــد مــن المعلومــات، يرجــى 

 .www.emiratigenomeprogram.ae :زيــارة الموقــع اإللكترونــي
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مركز  تطلق  المجتمع  ووقاية  الصحة  وزارة 
الطــب التــــجديدي بمستـــشفى القاسمي 

حققت دولة اإلمارات ريادة عالمية في إدارة أزمة كوفيد-19 بكل ثقة واقتدار  •
تؤكد كفاءة المنظومة الصحية والمؤسسات المعنية والتخطيط االستباقي  •

 GC-Mark Crisis« الصحية  األزمات  إدارة  في  العالمي  االعتماد  شهادة  على  المجتمع  ووقاية  الصحة  وزارة  حصلت 
Management«  محققة درجة الفئة البالتينية وهي أعلى درجة في فئات التقييم الخاصة بالشهادة، حيث يؤكد هذا اإلنجاز 
تطبيق الوزارة والتزامها بالمعايير العالمية وتتويجًا لجهودها المبذولة في مجال ادارة الطوارئ واألزمات والمخاطر من خالل 
الجاهزية والخطط االستباقية وتوفير برامج العمل المناسبة لضمان استمرارية األعمال. ويعزز حصول الوزارة على االعتماد 
الدولي في إدارة األزمات من مكانتها في مصاف المؤسسات العريقة المطبقة ألفضل الممارسات والمعايير الدولية..
وتمت عملية التدقيق من قبل فريق خبراء من المحكمين بمراجعة نظام إدارة األزمات في الوزارة والتأكد من تحقيق كافة 

االشتراطات والمعايير والممارسات، وبناء على نتائج التدقيق تم منح شهادات المطابقة 
GC Mark التي تمثل مجموعة من جهات االعتماد في أوروبا مثل مجموعة  DQS العالمية والمتخصصة في مجال اعتماد 
وتصديق األنظمة والمواصفات اإلدارية، ومنظمة IQ-net  العالمية، والمركز األلماني للتميز. وتسلم شهادة االعتماد 
الدكتور  والتراخيص بحضور  العامة  الصحة  المساعد لسياسة  الوزارة  األميري وكيل  أمين حسين  الدكتور  الدولي سعادة 
االستراتيجية  إدارة  مدير  الوالي  وفاطمة  والكوارث  واألزمات  الطوارئ  عمليات  مركز  مدير  الزرعوني  عبدالله  الكريم  عبد 

والمستقبل. 

تعزيز أنظمة الجودة
وأثنى سعادة الدكتور أمين األميري على أداء فريق العمل في الوزارة على هذا اإلنجاز الذي يعزز من مكانة دولة االمارات 
المعايير  وفق  والدوائية  والصحية  العالجية  والسالمة  الجودة  أنظمة  تعزيز  في  الوزارة  الستراتيجية  وتحقيقًا  الريادية، 
العالمية وتعزيز مكانة دولة اإلمارات التنافسية في المجال الصحي. مشيرًا سعادته إلى أن الحصول على االعتماد يرسخ 
الكفاءة التنافسية للمرافق الصحية بالدولة، ويجدد الثقة العالمية بالخدمات الصحية النوعية في اإلمارات، كما يشكل حافزًا 
للمضي ُقدمًا في الخطط الموضوعة إلتمام االعتماد الصحي لجميع المنشآت الصحية في العام 2021، بفضل دعم 

القيادة الرشيدة وتوفير أفضل اإلمكانات والموارد لبناء نظام صحي فعال ومستدام.

اإلمارات
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كفاءة المنظومة الصحية
وأكد سعادة الدكتور األميري حرص الوزارة على مواصلة الجهود للتطوير وتطبيق معايير الجودة وتعزيز وترسيخ روح االبتكار 
خالل المرحلة المقبلة والمحافظة على المكتسبات التي حققتها دولة اإلمارات من خالل ريادتها العالمية في إدارة أزمة 
كوفيد-19 بكل ثقة واقتدار وإطالق مبادرات وحلول تواكب التحديات القادمة لتعزيز قدرات المجتمع وتمكينه من مواجهة 
أي أزمات في المستقبل. منوهًا إلى أن اإلدارة الرشيدة التي أبرزت دولة اإلمارات خالل أزمة كوفيد-19 تعتبر دلياًل على 
كفاءة المنظومة الصحية والمؤسسات المعنية التي استطاعت التعامل مع كافة التحديات والمخاطر من خالل التخطيط 
االستباقي، والذي يؤكد أن اإلمارات ماضية بقوة وبثبات في مسارها نحو تحقيق الريادة العالمية حتى في ظل األزمات 

والتحديات.

خطط مسبقة لالستجابة
الوزارة  نجاح  أن  إلى  بالوزارة،  والكوارث  واألزمات  الطوارئ  إدارة  مركز  مدير  الزرعوني  عبدالله  الكريم  عبد  الدكتور  وأشار 
لتعزيز  الوزارة  طبقتها  التي  المسبقة  والخطط  للجهود  ثمرة  يأتي  األزمات،  إدارة  الدولي في  االعتماد  على  بالحصول 
القدرات ورفع كفاءة الكوادر لالستجابة المناسبة في حاالت الطوارئ واألزمات وتأهيل وإعداد متطوعين مدربين قادرين 
إلى  باإلضافة  الطارئة،  الحاالت  حدوث  أثناء  وتحريكها  استدعائها  آلية  وتنظيم  الميدانية،  االستجابة  عمليات  إدارة  على 

التنسيق وتبادل المعلومات مع الجهات المعنية وفقًا ألفضل الممارسات والمعايير الدولية.
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وزارة الصحة ووقاية المجتمع تحصل على شهادة 
الحوكمة من المعهد البريطاني للمعايير

إنجاز يعزز المكانة التنافسية لدولة اإلمارات

 BSI مــن المعهــد البريطانــي للمعاييــر BS13500 حصلــت وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع علــى شــهادة مواصفــة الحوكمــة
فــي إنجــاز جديــد يعــزز ريادتهــا فــي تطبيــق أفضــل المقاييــس العالميــة فــي مجــال نظــم إدارة الحوكمــة الفّعالــة بعــد نجاحهــا 
بتطبيــق نمــوذج الحوكمــة المســتند إلــى الثقــة والمســاءلة والشــفافية والممارســات العادلــة. ويأتــي حصــول الــوزارة علــى 
المواصفــة بعــد عمليــات تدقيــق شــاملة أجراهــا فريــق خبــراء ومحكميــن دولييــن مــن المعهــد البريطانــي للمعاييــر لضمــان 

توافــق عمليــات الــوزارة مــع معاييــر الحوكمــة.
وتســلم الشــهادة فــي ديــوان الــوزارة بدبــي ســعادة الدكتــور محمــد ســليم العلمــاء وكيــل الــوزارة رئيــس مجلــس اإلمــارات 
للخدمــات الصحيــة مــن الســيد ثيونــز كوتــزي المديــر العــام للمعهــد البريطانــي للمعاييــر فــي منطقــة الهنــد والشــرق األوســط 

بحضــور عائشــة المنصــوري مديــر الحوكمــة بالــوزارة وعمــار حســن مديــر تطويــر األعمــال بالمعهــد البريطانــي للمعاييــر.

رحلة التميز والتطوير
وهنــأ ســعادة الدكتــور محمــد ســليم العلمــاء موظفــي الــوزارة بهــذا اإلنجــاز المتميــز فــي إطــار رحلــة التميــز والتطويــر 
المؤسســي المســتمر التــي تعتمدهــا الــوزارة وفقــًا ألعلــى المعاييــر العالميــة، والــذي يأتــي نتاجــًا للجهــود المثمــرة وتأكيــدًا 
علــى كفــاءة أداء الــوزارة وتطلعهــا لتعزيــز إنجازاتهــا فــي خدمــات الرعايــة الصحيــة، مــن خــالل تطويــر األداء المؤسســي 
وتعزيــز مفهــوم حوكمــة القطــاع الصحــي لالرتقــاء بالخدمــات واســتدامتها، باإلضافــة إلــى تحســين جــودة الخدمــات الصحيــة 
ــن فــي  ــراز دور التشــريعات والقواني ــة تحقــق أبعــاد الصحــة العامــة. وإب ــر الحوكمــة ورســم سياســات صحي ــق معايي وتطبي
تعزيــز الحوكمــة فــي إدارة المؤسســات الصحيــة، وتشــجيع البحــوث فــي هــذا المجــال واســتخدام األدوات المناســبة لقيــاس 
أداء النظــم الصحيــة وحوكمتهــا، ممــا يــؤدي إلــى حمايــة المريــض والفريــق الطبــي فــي إطــار مؤسســي تحكمــه الجــودة.

ــوم  ــز وقــال: »نشــهد الي ــة، وأثنــى علــى اإلنجــاز الممي ــوزارة علــى الجهــود المبذول ــق ال ــزي، فري ــز كوت ــأ ثيون ــه هن مــن جانب
واقعــًا متســارع الخطــى، إذ تســعى المؤسســات إلــى تحقيــق أعلــى المتطلبــات وأفضــل أشــكال المنافســة. ولهــذا، فــإن 
أهميــة العمــل علــى تقديــم إدارة فّعالــة وبنــاءة تــزداد أكثــر مــن أي وقــت مضــى، حفاظــًا علــى اســتمرارية األهــداف المرجــوة 
ــًا والمعــروف اختصــارًا )EGMS(، حــرص وزارة الصحــة ووقايــة  ــال عالمي وإنجاحهــا. ويؤكــد اعتمــاد نظــام إدارة الحوكمــة الفّع

المجتمــع علــى تعزيــز معاييرهــا فــي اإلدارة المؤسســية، وتطويــر أدائهــا التنظيمــي«.

منظومة حوكمة متكاملة
ــة فــي نظــام إدارة الحوكمــة  ــوزارة علــى االعتمــاد العالمــي للمواصفــة البريطاني وأكــدت عائشــة المنصــوري أن حصــول ال
الفّعــال كأول جهــة صحيــة علــى مســتوى المؤسســات الصحيــة فــي الدولــة، يعتبــر ترجمــة لحــرص الــوزارة علــى تطبيــق 
منظومــة حوكمــة متكاملــة انطالقــًا مــن اســتراتيجيتها وخططهــا التشــغيلية بتعزيــز الممارســات القائمــة علــى األدلــة 
العلميــة والمؤسســية لضمــان شــفافية عملهــا وتطبيــق المعاييــر الدوليــة، بمــا يحقــق متطلبــات واشــتراطات الحوكمــة 
الفعالــة، إســهامًا بتعزيــز القــدرات التنافســية لقطــاع الرعايــة الصحيــة وتحقيــق االســتدامة واألمــن الصحــي، ومواصلــة 
تطويــر السياســات واإلجــراءات والبروتوكــوالت الطبيــة وأفضــل الممارســات وتطبيــق معاييــر الجــودة والحوكمــة، لالرتقــاء 
بالخدمــات المقدمــة فــي المؤسســات الصحيــة وتعزيــز ســالمة المرضــى فــي الدولــة، ممــا يعــزز مــن صــورة اإلمــارات 

ــًا فــي مجــال الحوكمــة المؤسســية فــي القطــاع الصحــي. ــدة إقليمي ــة رائ كدول

اإلمارات
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 GC-Mark Crisis« حصلــت وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع علــى شــهادة االعتمــاد العالمــي فــي إدارة األزمــات الصحيــة
Management« محققــة درجــة الفئــة البالتينيــة وهــي أعلــى درجــة فــي فئــات التقييــم الخاصــة بالشــهادة، حيــث يؤكــد 
هــذا اإلنجــاز تطبيــق الــوزارة والتزامهــا بالمعاييــر العالميــة وتتويجــًا لجهودهــا المبذولــة فــي مجــال إدارة الطــوارئ واألزمــات 
والمخاطــر مــن خــالل الجاهزيــة والخطــط االســتباقية وتوفيــر برامــج العمــل المناســبة لضمــان اســتمرارية األعمــال. ويعــزز 
حصــول الــوزارة علــى االعتمــاد الدولــي فــي إدارة األزمــات مــن مكانتهــا فــي مصــاف المؤسســات العريقــة المطبقــة 

ألفضــل الممارســات والمعاييــر الدوليــة..
وتمــت عمليــة التدقيــق مــن قبــل فريــق خبــراء مــن المحكميــن بمراجعــة نظــام إدارة األزمــات فــي الــوزارة والتأكــد مــن تحقيــق 

كافــة االشــتراطات والمعاييــر والممارســات، وبنــاء علــى نتائــج التدقيــق تــم منــح شــهادات المطابقــة 
التــي تمثــل مجموعــة مــن جهــات االعتمــاد فــي أوروبــا مثــل مجموعــة  DQS العالميــة والمتخصصــة فــي مجــال   GC Mark
اعتمــاد وتصديــق األنظمــة والمواصفــات اإلداريــة، ومنظمــة IQ-net  العالميــة، والمركــز األلمانــي للتميــز. وتســلم شــهادة 
االعتمــاد الدولــي ســعادة الدكتــور أميــن حســين األميــري وكيــل الــوزارة المســاعد لسياســة الصحــة العامــة والتراخيــص 
بحضــور الدكتــور عبــد الكريــم عبداللــه الزرعونــي مديــر مركــز عمليــات الطــوارئ واألزمــات والكــوارث وفاطمــة الوالــي مديــر 

إدارة االســتراتيجية والمســتقبل. 

تعزيز أنظمة الجودة
وأثنــى ســعادة الدكتــور أميــن األميــري علــى أداء فريــق العمــل فــي الــوزارة علــى هــذا اإلنجــاز الــذي يعــزز مــن مكانــة دولــة 
االمــارات الرياديــة، وتحقيقــًا الســتراتيجية الــوزارة فــي تعزيــز أنظمــة الجــودة والســالمة العالجيــة والصحيــة والدوائيــة وفــق 
المعاييــر العالميــة وتعزيــز مكانــة دولــة اإلمــارات التنافســية فــي المجــال الصحــي. مشــيرًا ســعادته إلــى أن الحصــول علــى 
االعتمــاد يرســخ الكفــاءة التنافســية للمرافــق الصحيــة بالدولــة، ويجــدد الثقــة العالميــة بالخدمــات الصحيــة النوعيــة فــي 
اإلمــارات، كمــا يشــكل حافــزًا للمضــي ُقدمــًا فــي الخطــط الموضوعــة إلتمــام االعتمــاد الصحــي لجميــع المنشــآت الصحيــة 
فــي العــام 2021، بفضــل دعــم القيــادة الرشــيدة وتوفيــر أفضــل اإلمكانــات والمــوارد لبنــاء نظــام صحــي فعــال ومســتدام.

كفاءة المنظومة الصحية
وأكــد ســعادة الدكتــور األميــري حــرص الــوزارة علــى مواصلــة الجهــود للتطويــر وتطبيــق معاييــر الجــودة وتعزيــز وترســيخ روح 
االبتــكار خــالل المرحلــة المقبلــة والمحافظــة علــى المكتســبات التــي حققتهــا دولــة اإلمــارات مــن خــالل ريادتهــا العالميــة فــي 
إدارة أزمــة كوفيــد-19 بــكل ثقــة واقتــدار وإطــالق مبــادرات وحلــول تواكــب التحديــات القادمــة لتعزيــز قــدرات المجتمــع وتمكينــه 
مــن مواجهــة أي أزمــات فــي المســتقبل. منوهــًا إلــى أن اإلدارة الرشــيدة التــي أبــرزت دولــة اإلمــارات خــالل أزمــة كوفيــد-19 
تعتبــر دليــاًل علــى كفــاءة المنظومــة الصحيــة والمؤسســات المعنيــة التــي اســتطاعت التعامــل مــع كافــة التحديــات والمخاطــر 
مــن خــالل التخطيــط االســتباقي، والــذي يؤكــد أن اإلمــارات ماضيــة بقــوة وبثبــات فــي مســارها نحــو تحقيــق الريــادة العالميــة 

حتــى فــي ظــل األزمــات والتحديــات.

خطط مسبقة لالستجابة
وأشــار الدكتــور عبــد الكريــم عبداللــه الزرعونــي مديــر مركــز إدارة الطــوارئ واألزمــات والكــوارث بالــوزارة، إلــى أن نجــاح الــوزارة 
بالحصــول علــى االعتمــاد الدولــي فــي إدارة األزمــات، يأتــي ثمــرة للجهــود والخطــط المســبقة التــي طبقتهــا الــوزارة لتعزيــز 
ــن  ــن مدربي ــل وإعــداد متطوعي القــدرات ورفــع كفــاءة الكــوادر لالســتجابة المناســبة فــي حــاالت الطــوارئ واألزمــات وتأهي
قادريــن علــى إدارة عمليــات االســتجابة الميدانيــة، وتنظيــم آليــة اســتدعائها وتحريكهــا أثنــاء حــدوث الحاالت الطارئــة، باإلضافة 

إلــى التنســيق وتبــادل المعلومــات مــع الجهــات المعنيــة وفقــًا ألفضــل الممارســات والمعاييــر الدوليــة.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تحصـل على االعـــتماد 
الــــدولي فـــي إدارة األزمــــات والطــــوارئ الـــصـحية

مــــحققة درجة الفـــئة البالتيـــنية وهي أعـــلى درجة فـــي فـــئات التقـــييم

اإلمارات
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حصلــت وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع كأول جهــة حكوميــة فــي العالــم علــى شــهادة االعتمــاد العالمــي فــي إدارة االبتــكار 
ــات التقييــم الخاصــة  ــة وهــي أعلــى درجــة فــي فئ ــة البالتيني ــوزارة الفئ )GC Mark-Innovation Management( وحققــت ال
بالشــهادة، حيــث يؤكــد هــذا اإلنجــاز تطبيــق الــوزارة والتزامهــا بالمواصفــات العالميــة الخاصــة بــإدارة االبتــكار واالســتثمار فــي 
التقنيــات والممارســات العالميــة لتطويــر منظومــة االبتــكار والتأهيــل المســتمر للكــوادر والكفــاءات، ممــا يســهم بتعزيــز 
خدمــات الرعايــة الصحيــة وترســيخ مكانــة اإلمــارات كوجهــة عالميــة رائــدة لالبتــكار المســتدام واالرتقــاء فــي المؤشــرات 

التنافســية العالميــة.

وجــاء اإلعــالن عــن هــذا اإلنجــاز المتميــز للــوزارة بعــد انتهــاء عمليــات التدقيــق مــن قبــل فريــق خبــراء مــن المحكميــن ومراجعــة 
نظــام إدارة االبتــكار فــي الــوزارة والتحقــق مــن االمتثــال لكافــة االشــتراطات والمعاييــر والممارســات المعتمــدة، وبنــاء 
 DQS علــى نتائــج التقييــم تــم منــح شــهادة المطابقــة التــي تمثــل مجموعــة مــن جهــات االعتمــاد فــي أوروبــا مثــل مجموعــة
العالميــة والمتخصصــة فــي مجــال اعتمــاد وتصديــق األنظمــة والمواصفــات اإلداريــة، ومنظمــة IQ-net العالميــة، والمركــز 
األلمانــي للتميــز. وتســلم شــهادة االعتمــاد الدولــي ســعادة الدكتــور يوســف محمــد الســركال مديــر عــام مؤسســة اإلمــارات 

للخدمــات الصحيــة بحضــور صقــر الحميــري مديــر مركــز التدريــب والتطويــر الرئيــس التنفيــذي لالبتــكار.

االبتكار في جودة الصحة
وأكــد ســعادة الدكتــور يوســف محمــد الســركال أن حصــول الــوزارة علــى االعتمــاد الدولــي مــن الفئــة البالتينيــة كأول جهــة 
حكوميــة فــي العالــم يعتبــر إنجــازًا متميــزًا لدولــة اإلمــارات يعــزز مــن مكانتهــا التنافســية العالميــة، فــي إطــار دعــم وتوجيهــات 
القيــادة الرشــيدة التــي أطلقــت االســتراتيجية الوطنيــة لالبتــكار لتحويــل اإلمــارات إلــى مختبــر عالمــي مفتــوح للسياســات 
والبرامــج ونمــاذج العمــل المبتكــرة لتغــدو مــن الــدول األكثــر ابتــكارًا فــي العالــم. وأشــار ســعادته إلــى التــزام وزارة الصحــة 
ووقايــة المجتمــع باستشــراف مســارات غيــر مســبوقة لتحقيــق االبتــكار فــي مجــاالت جــودة الصحــة وابتــكار حلــول مســتدامة 
لمســتقبل الرعايــة الصحيــة مــن خــالل تطويــر تصاميــم عمــل مســتقبلية وتحقيــق إنجــازات طبيــة باســتخدام الروبوتــات 

والتطبيــب عــن بعــد والــذكاء االصطناعــي وتطويــر الخدمــات الذكيــة. 
وأشــاد ســعادة الدكتــور الســركال بجهــود وكفــاءة فــرق العمــل بالــوزارة فــي مجــال االبتــكار لترســيخ بيئــة مؤسســية محفــزة 
لالبتــكار والبحــث والتطويــر باالرتــكاز علــى البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة للــوزارة والداعمــة لالبتــكار والتميــز، ومواصلــة قيــادات 
الــوزارة اســتقطاب شــراكات اســتراتيجية مــع أرقــى مراكــز األبحــاث الطبيــة، واالســتثمار المســتدام فــي الكفــاءات الوطنيــة، 
وتطويــر مراكــز بحثيــة لتحســين الجاهزيــة لمواجهــة األمــراض المســتقبلية، وحــرص الــوزارة علــى دمــج التكنولوجيــا المبتكــرة 
فــي وســائل التشــخيص والعــالج باالســتفادة مــن البيانــات التنبؤيــة، ورفــع الجاهزيــة للوقايــة مــن األمــراض، بمــا يســهم 

بتعزيــز مكانــة دولــة اإلمــارات كمركــز عالمــي لالبتــكار فــي القطــاع الصحــي.

استراتيجية مستدامة لالبتكار
ولفــت صقــر الحميــري مديــر مركــز التدريــب والتطويــر الرئيــس التنفيــذي لالبتــكار إلــى أن هــذا اإلنجــاز يأتــي تأكيــدًا علــى التــزام 
الــوزارة بمعاييــر االبتــكار العالميــة كمنهــج عمــل فــي إطــار ســعيها لتغــدو مؤسســة رائــدة مســتدامة ومبتكــرة، حيــث يعتبــر 
ــر  ــكار فــي العمــل المؤسســي وتطوي ــوزارة، مــن خــالل ترســيخ ثقافــة االبت ــكار أحــد المحــركات الرئيســية فــي عمــل ال االبت

أنظمــة حديثــة إلدارة االبتــكار، وتعزيــز وبنــاء القــدرات فــي مجــال االبتــكار الصحــي.
ــادة  ــكار 2019-2021 التــي تشــمل 4 محــاور رئيســية وهــي؛ ري ــة المجتمــع لالبت منوهــًا إلــى اســتراتيجية وزارة الصحــة ووقاي
فــي الرعايــة الصحيــة، البحــث والتطويــر، مجتمــع صحــي، عمليــات وخدمــات رائــدة. كمــا تســتند االســتراتيجية إلــى 5 ممكنــات 
تشــمل رأس المــال البشــري لتطويــر إمكانــات االبتــكار والبحــوث، وإنشــاء منصــة لتبــادل المعلومــات، باإلضافــة إلى تســهيل 
طــرق صــرف التمويــل لالبتــكارات فــي المجــال الصحــي، واالســتفادة القصــوى مــن التطــورات التكنولوجيــة المتقدمــة، وبنــاء 

شــراكات لدعــم االبتــكار والبحــوث. 

ــع تحصــل  وزارة الصحــة ووقايــة المجتم
على االعتماد الدولي في إدارة االبتكار

إنجاز متميز لدولة اإلمارات يعزز من مكانتها التنافسية العالمية

أول جــــهة حكومــــية فــي العــــالم تحــــقق الــــفئة البــــالتيـــنية

اإلمارات
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الحملة الوطنية للتطـعيم ضد فيروس كورونا في 
مملكة البحرين تحـــقق تفاعاًل وإقـبااًل ملحوًظا من 

ِقبل الــــمواطنين والـــــمقيمين
حققت الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا »كوفيد - 19« في مملكة البحرين تفاعاًل وإقبااًل ملحوًظا من ِقبل 
المواطنين والمقيمين، حيث بلغ عدد الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس »كورونا« من الجرعة األولى حتى تاريخ 20 
مارس 2021 عدد 407322، بينما بلغ عدد الحاصلين على اللقاح من الجرعة الثانية عدد 232782، وهذا يؤكد الوعي الصحي 
الذي يتمتع به المجتمع البحريني بهدف الحفاظ على صحتهم وسالمتهم من خالل رفع وتعزيز المناعة بواسطة التطعيمات 

لتوفير أقصى درجات األمن الصحي بمملكة البحرين.
إذ  الطبيعية،  للحياة  العودة  الجميع وسرعة  الحفاظ على صحة وسالمة  تكثيف جهودها بهدف  البحرين  وتواصل مملكة 
وفرت التطعيمات بشكل مجاني لجميع المواطنين والمقيمين، وأجازت عدة أنواع من التطعيمات بلغ عددها 5 تطعيمات 
حتى اآلن، حيث تأتي إجازة التطعيمات بناًء على دراسات مستفيضة ومتعمقة تقوم بها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية بمشاركة لجنة األبحاث السريرية ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة البحرينية، علمًا بأن تعدد أنواع التطعيمات 
في مملكة البحرين قائم على أسس علمية وليس الغرض منها مقارنة نسبة الفعالية إنما يأتي بهدف إيصاله إلى أكبر 
عدد ممكن من المجتمع في وقت قياسي ليساهم في تكوين المناعة الجماعية بمأمونية وفاعلية تسهم في الرجوع 
التدريجي للحياة ما قبل جائحة كورونا، حيث ُيسهم أخذ التطعيمات المضادة لفيروس كورونا )كوفيد -19( في الوقاية من 
اإلصابة بالفيروس أو الوفاة بسببه، وتخفيف شدة األعراض المصاحبة له في الحاالت القليلة التي من الممكن أن ُتصاب 
به، كما أن التطعيم يقلل من نسبة نقل فيروس كورونا لآلخرين مقارنًة بغير المطعمين، كما يزيد من عدد أفراد المجتمع 
المحصنين من اإلصابة بالفيروس مما يبطئ انتشار الفيروس ويساهم في المناعة الجماعية، إلى جانب منع فيروس 

كورونا من االنتشار والتناسخ.
دعوته  كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي  البحرين  فريق  ويواصل 
لجميع المواطنين والمقيمين لإلقبال على التطعيم، وحث الحوامل 
أثبتت  حيث  التطعيم  على  الحصول  على  المرضعات  واألمهات 
اللقاحات مأمونيتها، إضافة إلى كبار السن كونهم من الفئات األكثر 
عرضة لإلصابة بالفيروس المتحور في ظل عدم ظهور األعراض، 
وكذلك أهمية أخذ التطعيم من قبل ذوي األمراض المزمنة وخاصة 
السمنة بما يسهم في رفع نسبة األجسام المضادة لديهم وتقوية 
جهازهم المناعي، باعتبارهم األكثر عرضة لظهور المضاعفات الحادة 
عليهم في حال إصابتهم بالفيروس وقد يتم على إثرها إدخالهم 
المضاد  اللقاح  أخذ  أهمية  يؤكد  ما  وهذا  المركزة،  العناية  قسم 

لفيروس كورونا وخصوصًا من ِقبل الفئات األكثر عرضة لإلصابة.
لجميع  الحماية  توفير  في  التطعيم  من  األكبر  الهدف  ويتمثل 
فئات المجتمع بفعالية كبيرة ومأمونية، إذ يوفر التطعيم الحماية 
أهمية  مع  جدًا،  عالية  بنسبة  والمتوسطة  الشديدة  األعراض  من 
التطعيم  أخذ  بعد  حتى  االحترازية  باإلجراءات  االلتزام  مواصلة 
المضاد لفيروس كورونا حرصًا على حفظ السالمة العامة، وكذلك 
والتساهل  والتهاون  التراخي  وعدم  االحترازية  باإلجراءات  االلتزام 
يتم  حتى  المعنية  الجهات  من  الصادرة  التعليمات  تطبيق  في 
خالل  من  طبيعتها  إلى  الحياة  وتعود  الفيروس  على  السيطرة 

تعاون الجميع.

البحرين
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يعــد انطــالق مشــروع »الجينــوم الوطنــي« أحــد أهــم المكتســبات التــي حققتهــا مملكــة البحريــن فــي ســبيل تطويــر الخدمــات 
الصحيــة فــي مملكــة البحريــن. إذ أنــه ومنــذ افتتــاح مركــز الجينــوم الوطنــي فــي العــام 2019م فقــد تــم المضــي قدمــًا فــي 
مراحــل تنفيــذ المشــروع، والــذي ســوف يســهم فــي الوقايــة مــن األمــراض الوراثيــة وتطويــر أدويــة فعالــة لعالجهــا، ممــا 

يســاعد علــى توفيــر حيــاة صحيــة ووقايــة مــن األمــراض لألجيــال الحاليــة والقادمــة.
 وفــي هــذا الصــدد أكــدت الدكتــورة أمانــي الهاجــري مديــرة مشــروع الجينــوم الوطنــي علــى تنفيــذ التوجيهــات الســامية 
التــي أكــد عليهــا صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء، للقطاعــات 
ــرة التقــدم فيهــا بمــا ينعكــس علــى تحقيــق المزيــد مــن المنجــزات التنمويــة للمملكــة وأبنائهــا،  والبرامــج بهــدف زيــادة وتي
والتوصيــات حــول »الجينــوم البحرينــي« الــذي يهــدف مــن خاللــه المشــروع الرائــد الــى جمــع 50 ألــف عينــة خــالل 5 ســنوات 
وإنشــاء قاعــدة بيانــات وطنيــة شــاملة وذلــك بهــدف تحســين الجــودة واالســتمرار فــي تبنــي التقنيــات الحديثــة فــي الصحــة 

والتــي ستســاعد علــى التشــخيص ووضــع الحلــول المبتكــرة للمواطنيــن.
 وأكــدت الدكتــورة أمانــي الهاجــري إلــى الحــرص علــى تقديــم الخدمــة الحكوميــة للمواطنيــن بأعلــى جــودة واســتمرار التطويــر 

والتحديــث وصــواًل إلــى التميــز بمــا يعــزز مــن ثقــة المواطــن فــي الخدمــات الصحيــة. 
كمــا كشــفت بــأن خطــوات إنشــاء وحــدة تحليــل الجينــوم تــم البــدء بهــا مــن العــام 2018م، فــي ســياق دعــم الحكومــة الموقــرة 
للعلــوم الصحيــة المبتكــرة الدائمــة علــى العــالج الجــذري مــن األمــراض الوراثيــة التــي تواجــه المجتمــع البحرينــي، حيــث 
أنــه ومــن منطلــق حرصهــا علــى رفــع جــودة الخدمــات الصحيــة والوقايــة مــن األمــراض وبصفــة خاصــة األمــراض الوراثيــة 
والمســتعصية والفتاكــة، وأخــذًا بأحــدث األســاليب العلميــة المبتكــرة، ولــدت فكــرة إنشــاء مركــز متخصــص لتحليــل الجينــات. 
وقــد قامــت وزارة الصحــة باتخــاذ الخطــوات واإلجــراءات الالزمــة إلنشــاء هــذا المركــز، حيــث بــدأت الخطــوات الفعليــة فــي 
إنشــاء البنــك الحيــوي لتخزيــن العينــات الحيويــة، كالحمــض النــووي واألنســجة بغــرض دراســتها مســتقباًل، وذلــك فــي مجمــع 
الســلمانية الطبــي التابــع لــوزارة الصحــة ليكــون مركــزا رائــدًا فــي المنطقــة فــي توفيــر منصــة تفاعليــة لتوفيــر العينــات 

الالزمــة ألجــراء الدراســات والبحــوث.
ــك الحيــوي« لتلقــي  ــوم » البن ــر وهــي قســم الجين ــون مــن 3 أقســام رئيســية بالمختب ــوم يتك ــر الجين ــى مختب ــر أن مبن  يذك
العينــات مــن المشــاركين مــن المملكــة البحريــن الســتخالص المــادة الوراثيــة حيــث تــم الحصــول علــى أكثــر مــن 6170 عينــة 
جاهــزة للتحليــل. وقســم الوراثــة الجزيئيــة لتحليــل األمــراض علــى المســتوى الجزيئــي. والقســم الثالــث »الوراثــة الخلويــة« 

وهــي معنيــة بالكروموســومات المختلفــة لتحديــد عددهــا وشــكلها وأي خلــل هيكلــي.
 إلــى ذلــك وقعــت وزارة الصحــة اتفاقيــة تعــاون مــع جامعــة هارفــرد اثــر فــوز األخيــرة بمناقصــة المرحلــة األولــى مــن مشــروع 
ــدة فــي علــوم الطــب والجينــوم علــى وجــه  ــة والرائ الجينــوم الوطنــي. وتعــد جامعــة هارفــرد مــن أعــرق الجامعــات العالمي
الخصــوص. إذ ســتقوم الجامعــة بالتعــاون مــع معهــد بــرود بواليــة بوســطن - ماساتشوســتس بتقديــم خدمــات متكاملــة 
لفحــص تسلســل 6000 عينــة مــن الحمــض النــووي التــي تعــود لمواطنيــن ببحرينييــن، مــن ضمنهــم مــا يقــارب مــن 2000 
عينــة ممــن يعانــون مــن أمــراض وراثيــة غيــر مشــخصة وذويهــم، فيمــا تشــكل 4000 عينــة شــريحة المواطنيــن مــن األصحــاء 

وممــن لديهــم أمــراض مزمنــة أخــرى.
 وباإلضافــة إلــى خدمــة تشــخيص األمــراض الوراثيــة عــن طريــق فحــص تسلســل الجينــوم، ســيعمل الطرفــان علــى تأســيس 
البنيــة التحتيــة للمركــز، وإعــداد الكــوادر البشــرية المؤهلــة لتنفيــذ مراحــل المشــروع القادمــة فــي البحريــن بــداًل مــن ارســال 
العينــات للخــارج. ومــن شــأن هــذا المشــروع أن يؤســس قاعــدة بيانــات للمواطنيــن فــي مملكــة البحريــن، والتــي ســتكون 
مرجعــًا ثريــًا وركيــزة أساســية يعتمــد عليهــا الباحثــون والعلمــاء فــي دراســة المتغيــرات الجينيــة والهيكلــة الســكانية والتنبــؤ 
باألمــراض والجائحــات وحتــى المســاهمة فــي ابتــكار أدوات تشــخيصية وعالجيــة لشــريحة واســعة مــن األمــراض التــي قــد 

تبــدو اآلن مســتعصية، ولكــن مــع تقــدم العلــم سيســهل فهمهــا والقضــاء عليهــا.

مـشروع » الجينوم الوطني« مكسب للبحرينيين 
للــوقاية من األــمراض الوراثية وتبـني التقنيات 
الحـــديثة والـــمبتكرة في الـــتشـخــيص والـــعالج
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يعتبــر مشــروع المجمعــات التجاريــة المعــززة للصحــة »مشــروع المــول الصحــي« أحــد أبــرز مشــاريع إدارة تعزيــز الصحــة بــوزارة 
الصحــة بمملكــة البحريــن والــذي يهــدف إلــى توفيــر بيئــة صحيــة تســاند الســلوك الصحــي لألفــراد داخــل المجمعــات التجاريــة 

حســب 8 معاييــر محــددة تجعــل مــن هــذا الســلوك خيــارًا ســهاًل وممكنــًا.
ويتلخــص دور إدارة تعزيــز الصحــة فــي اإلعــالن عــن هــذه المشــروع وترويجــه إعالميــًا مــع تزويــد المجمــع التجــاري بالتصاميــم 
الموحــدة للمــواد التوعويــة الخاصــة بالمشــروع وتقــوم إدارة تعزيــز الصحــة بدعــوة جميــع المجمعــات التجاريــة فــي مملكــة 
البحريــن للمشــاركة فــي المشــروع بصــورة دوريــة حيــث يتولــى فريــق العمــل إجــراء زيــارة مبدئيــة للمجمعــات الراغبــة فــي 
المشــاركة وشــرح المشــروع ومتطلباتــه ثــم عمــل تقييــم مبدئــي لمــدى توافــر المعاييــر ويتبــع ذلــك زيــارات دوريــة لمتابعــة 

ســير العمــل ثــم زيــارة نهائيــة للتقييــم واالعتمــاد. 
أمــا بالنســبة ألهــم االشــتراطات المطلــوب تنفيذهــا مــن قبــل المجمعــات التجاريــة والمدرجــة كمعاييــر لتصنيــف المجمعــات 
فقــد صرحــت الدكتــورة وفــاء إبراهيــم الشــربتي مديــرة إدارة تعزيــز الصحــة بــوزارة الصحــة بــأن المعاييــر األساســية تتلخــص 
فــي فتــح أبــواب المجمــع ســاعة علــى األقــل قبــل مواعيــد عملــه الرســمي إلتاحــة الفرصــة للراغبيــن بممارســة المشــي. إلــى 
جانــب تنفيــذ »قانــون رقــم 8 لســنة  2009 بشــأن مكافحــة التدخيــن والتبــغ بأنواعــه« في المجمع. وكذلك تطبيق االشــتراطات 
الصحيــة فــي مطاعــم المجمــع وتوفيــر خيــارات صحيــة فــي قوائــم الطعــام. ومــن المعاييــر أيضــًا تنفيــذ فعاليتيــن صحيتيــن 

فــي الســنة أحدهمــا يكــون بالتعــاون مــع إدارة تعزيــز الصحــة.
كمــا أضافــت الدكتــورة وفــاء الشــربتي بــأن المعاييــر للمجمعــات المعــززة للصحــة تتطلــب كذلــك توفيــر مــكان مالئــم للرضاعــة 
الطبيعيــة. وتوفيــر حاويــات مصنفــة إلعــادة التدويــر و/أو توفيــر أكيــاس صديقــة للبيئــة فــي محــالت الشــراء، وتدريــب رجــال 
األمــن علــى اإلســعافات األوليــة. وفــي النهايــة الترويــج لمشــروع المــول الصحــي طــوال العــام عبــر وســائل التواصــل 

االجتماعــي الخاصــة بالمجمــع.
أمــا بالنســبة إلــى آليــة تصنيــف المجمعــات المشــاركة ففــي نهايــة تقييــم المجمعــات وتنفيذهــا للبنــود المتفــق عليهــا معهــم 

يتــم اإلعــالن عــن المجمعــات الصديقــة للصحــة والمجمعــات المعــززة للصحــة وذلــك كالتالي:
»مجمع صديق للصحة« إذا نفذ المتطلبات األساسية  األربع األولى

»مجمع معزز للصحة« إذا نفذ جميع المتطلبات  الثمانية في االتفاقية
 City وفيمــا يتعلــق بتطــور« مشــروع المــول الصحــي »أكــدت الدكتــورة وفــاء الشــربتي بــأن الفكــرة بــدأت مــن خــالل مبــادرة
وهــي عبــارة عــن مبــادرة تــم تدشــينها فــي مجمــع ســيتي ســنتر عــام 2010 وذلــك بفتــح أبــواب المجمــع قبــل   Walkers
الموعــد الرســمي لممارســة الرياضــة.   ثــم تــم تدشــين المرحلــة األولــى للمشــروع بوضــع معاييــر صحيــة إضافيــة وذلــك 
فــي عــام 2015 بمشــاركة 8 مجمعــات تجاريــة. أمــا المرحلــة الثانيــة فقــد بــدأت فــي العــام 2017 بمشــاركة 15 مجمعــًا تجاريــًا 
حصــل مجمعيــن منهــم علــى تصنيــف مجمعــات معــززة للصحــة وحصــل 3 مجمعــات منهــم علــى تصنيــف مجمعــات صديقــة 

للصحــة.
ــم  ــًا و ت ــم تدشــينها فــي ســبتمبر 2018 وشــارك فيهــا 22 مجمعــًا تجاري ــة مــن المشــروع فقــد ت ــة الثالث أمــا بالنســبة للمرحل
تقييــم المجمعــات فــي بدايــة العــام 2020 وحصلــت 9 مجمعــات علــى تصنيــف مجمــع معــزز للصحــة و10 مجمعــات علــى 
تصنيــف مجمعــات صديقــة للصحــة. وجــاري العمــل حاليــا علــى تطويــر المشــروع بحيــث يتضمــن معيــار خــاص بتوفيــر خدمــات 
مميــزة لكبــار الســن والحوامــل و ذوي االحتياجــات الخاصــة كمــا تــم اســتبدال الفعاليــات الصحيــة بالفعاليــات االفتراضيــة 
والتوعيــة عــن طريــق مواقــع التواصــل االجتماعــي وذلــك تماشــيا مــع ظــروف جائحــة كورونــا كمــا تســعى إدارة تعزيــز الصحــة 

لضــم المزيــد مــن المجمعــات التجاريــة فــي المشــروع.

مـــشروع المجمعات المعززة للــصحة.. 
خــطوة نــــحو توفـــير بيـــئة صـحــية لمــساندة 
الـــسلوك الصـــحي لكــافة أفـــراد الـــمجتــمع

البحرين
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ــرة مــن المجتمــع  ــر مملكــة البحريــن مــن الــدول الرائــدة فــي اعــداد برامــج التمنيــع الموســع ســعيًا لتغطيــة شــريحة كبي تعتب
لرفــع معــدالت المناعــة المجتمعيــة ضــد األمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا عــن طريــق اللقاحــات، وذلــك فــي إطــار الدعــم 

الالمحــدود التــي تقدمــه المملكــة مــن خدمــات صحيــة عاليــة الجــودة والتــي ُيحتــذى بهــا علــى مختلــف األصعــدة.
وفــي هــذا الجانــب أكــدت الدكتــورة نجــاة أبــو الفتــح مديــرة إدارة الصحــة بــوزارة الصحــة بــأن اللقاحــات تعــد إحدى أهــم التدخالت 
الوقائيــة التــي كان لهــا دور فعــال فــي منــع تفشــي األوبئــة علــى مــر العصــور وحمايــة البشــرية منهــا. فاليــوم وبعــد حوالــي 
قرنيــن مــن اكتشــاف أول لقــاح لمواجهــة مــرض الجــدري فقــد تــم القضــاء علــى هــذا المــرض نهائيــًا بفضــل اللقــاح، هــذا وقــد 

تمــت الســيطرة والقضــاء علــى العديــد مــن األمــراض المعديــة التــي يمكــن تجنبهــا بالتطعيــم بفضــل اللقاحات.
وأوضحــت أن مملكــة البحريــن تعتبــر مــن أوائــل الــدول فــي إدخــال خدمــات التمنيــع التــي أثمــرت بدورهــا مــن خلــو المملكــة 
ــذ الثمانينــات، كمــا تمكنــت فــي وقــت مبكــر مــن اســتئصال شــلل  ــا( من ــاق )الدفتيري ــوس( والخن ــزاز )التيتان مــن مــرض الك
األطفــال بالكامــل حيــث ُســجلت أخــر حالتيــن بالمملكــة فــي عــام 1993 وقــد ســبقها عقــد مــن خلــو المملكــة مــن هــذا المــرض، 

وذلــك بفضــل ارتفــاع معــدالت التغطيــة بالتطعيمــات الروتينيــة لألطفــال حيــث تجــاوزت 95% فــي عــام 1997.
وقالــت الدكتــورة نجــاة أبــو الفتــح بــأن آليــة تصنيــع اللقاحــات تعتمــد علــى تحفيــز الجهــاز المناعــي إلنتــاج األجســام المضــادة 

للميكروبــات، إلحــداث اســتجابة مناعيــة، تســهم فــي مجابهــة الميكــروب عنــد التعــرض لــه مــرة أخــرى.
يذكــر أن تصنيــع اللقاحــات يتــم مــن خــالل عمــل التجــارب العلميــة والتــي تمــر بعــدة مراحــل يتــم مــن خاللهــا التأكــد مــن 
ــة بعــدوى المــرض المســتهدف ومأمونيتهــا عــن طريــق متابعــة  فاعليتهــا لــدى متلقــي اللقــاح وذلــك لحمايتــه مــن اإلصاب

األعــراض الجانبيــة، قبــل أن يتــم التصريــح باســتخدامها علــى نطــاق واســع علــى البشــر.

مـــملكة الــــبحرين مـــن الـــدول الرائدة إقـليمًيا 
وعــــالمًيا عــــلى صــــعيد إعـــداد برامـج التمنيع 

والــــقضــاء عــــلى مــــخاطر األوبـــئة

البحرين
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تــدشين الــمرحلة األولى لمــشروع المختبر 
اآللي بمستـــشفى المـلك عبدالله ببيشة 

دّشنت صحة بيشة المرحلة األولى لمشروع المختبر اآللي وهو جهاز حديث للتحاليل المخبرية بقسم المختبر وبنك الدم 
بمستشفى الملك عبدالله ببيشة حيث يستطيع الجهاز  إجراء 3340 فحص مخبري في الساعة 

الجديد يتميز بعمله بشكل أتوماتيكي ويقل فيه تدخل العنصر البشري لتفادي   cobas وأوضحت صحة بيشة أن جهاز 8000 
وقوع األخطاء حيث يتم فقط برمجته وإدخال العينة ثم إعطاء األمر بالتنفيذ ونظرًا لكونه جهاًزا مدمًجا فإنه يقوم بعمل 
جهاز واحد في عدة أجهزة، الفتًة أن الجهاز يعمل على خطين كل خط يستطيع عمل 1670 إختبار في الساعة بمعدل 3340 
3 والذي يستطيع عمل 215 عينة في الساعة وبسعة استيعابية   stago star max للخطين في الساعة بإإلضافة لجهاز

لثالجة قدرها 13500 عينة. 
ووظائف  الثالثية  والدهون  والكوليسترول  الدم  سكر  مثل  مختلفة  فحوص  إجراء  يستطيع  أيضًا  الجهاز  أن  وأضافت   
الكبد والكلى وفحص الهرمونات وتحاليل التهابات الكبد الوبائية، واألمراض الفيروسية األخرى مثل اإليدز والمؤشرات 

السرطانية. 
الجدير بالذكر أن بإمكان الجهاز إعادة التحاليل تلقائيًا وفقًا لمعايير مبرمجة غايتها زيادة الحرص على مراقبة جودة التحاليل 
المعايرة  لطرق  أو  للبرنامج  المباشر  التحديث  لعمل  اإلنترنت  طريق  عن  ربطه  يمكن  أنه  للجهاز  المهمة  الخصائص  ومن 

باإلضافة إلى إمكانية عمل تشخيص فوري وسريع ألي عطل يحدث في الجهاز. 

السعودية
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تجمع الريــاض الـــصحي األول 
يدشـــن مـركز عـــمليات الـــيوم 

الواحد بمستشــفى اإليــمان

دشن تجمع الرياض الصحي األول مركز عمليات جراحة اليوم الواحد في برج مستشفى اإليمان العام، حيث جرت أمس 
أول عملية عيون في المركز بالتعاون مع فريق طبي متخصص من مدينة الملك سعود الطبية.

وأوضح »التجمع األول« أن مركز عمليات جراحات اليوم الواحد يخدم جميع المستفيدين من منشآت التجمع األول، وهو 
مركز متخصص في إجراء العمليات الجراحية في يوم واحد وال تستلزم مبيت المريض في المستشفى، كما يقدم المركز 

العديد من الجراحات في مختلف التخصصات لجميع الفئات العمرية.

وأشار »التجمع األول« إلى أن إنشاء هذا المركز يضاف إلى منجزات التجمع الصحي كونه يقدم مجموعة متكاملة من 
الخدمات الطبية كّلها تحت سقف واحد، ومجهز بالتقنيات الحديثة واألجهزة المطورة التي تعمل بكفاءة ودقة عالية.

ل  يذكر أن التجمع الصحي األول يعمل على إيجاد خدمات مبتكرة تتيح الوصول للجميع، وخلق شبكة متكاملة ومترابطة ُتسهِّ
وصول المستفيد إلى الخدمة الصحية التي تحافظ على صحة المواطن أكثر من عالجه، إلى جانب العمل على تقليل 

فترات االنتظار عن طريق حزمة من المبادرات، وتنمية مراكز الرعاية الصحية األولية.

السعودية
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نجــــاح إجـــراء 5 عــــمليات زراعـة 
صمامات  خالل يوم واحد في 
مـــركز القــلب بالمدينة المنورة

تمّكن بفضل الله مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة من إجراء 5  عمليات ناجحة  لزراعة صمام أورطي »تافي« 
وذلك خالل يوم واحد لعدد 5  مرضى، عن طريق القسطرة دون الحاجة لتدخل جـراحي.

وأوضحت صحة المدينة المنورة أن المرضى كانوا يعانون من ضيق شديد في الصمام مما أدى إلى إرتفاع شديد في 
الضغط الرئوي وضعف في التنفس وعدم القدرة على المشي، وهو ماأستدعى  عالج الحاالت بزراعة الصمامات عن 
طريق القسطرة دون التدخل الجراحي، حيث تكللت جميع العمليات بالنجاح ولله الحمد، وغادر  المرضى  المركز خالل 72 
ساعة بعد التأكد من سالمتهم وعودة القلب واألوعية الدموية للعمل بشكل طبيعي، لتستمر بعد ذلك المراجعة الدورية 

لهم في العيادات االستشارية الخارجية.

ُيذكر أن مركز القلب بالمدينة المنورة ُيعد من المراكز المرجعية المتقدمة منذ تأسيسه قبل 10 أعوام وقد أجرى ما يزيد عن 
400 عملية زراعة للصمامات عن طريق القسطرة.

السعودية
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تـدخل طبي ناجح في مجمع الملك عبدالله 
بـــجدة إلنـــقاذ مـــصاب مـــن شــلل نصفي

أجرى فريقان طبيان من قسمي جراحة المخ واألعصاب وجراحة العظام بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة تدخاًل طبًيا عاجاًل  
إلنقاذ شخص من اإلصابة بشلل نصفي نتيجة سقوطه من إحدى البنايات.

 حيث أظهرت الفحوصات الطبية، وجود كسر متفتت بالفقرة القطنية األولى والثانية مع وجود ضغط على النخاع الشوكي 
وتأثيره على األعصاب المغذية للطرفين السفليين، وقد تم تحضيره للعملية مباشرة والتي أستغرقت 7 ساعات، حيث تم 

فيها تثبيت الكسر بواسطة شرائح ومسامير معدنية.
الساق  بعظمتي  متفتت  كسر  وجود  الفحوصات  إظهار  نتيجة  العظام  جراحة  لقسم  كانت  والتي  األخرى  العملية  وفي 
اليسرى، وكسر متفتت داخل مفصل الكاحل األيسر فقد أجرى الفريق الطبي بقسم العظام عملية جراحية عاجلة للمصاب  

أستغرقت 6 ساعات جرى فيها تثبيت العظام الداخلية بواسطة شرائح ومسامير. 
وقد تكللت العمليتان بالنجاح ولله الحمد، وتم تنويم المصاب ومتابعة حالته إلى وقت خروجه من المجمع وهو بصحة جيدة.

السعودية
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الـــصحة الــسعـــودية تـــواصــل 
حــملة الفــحص االسـتكشافي 

لــطــالب الــمــدارس

المدارس  لطالب  االستكشافي  الفحص  حملة  تفعيل  السعودية  في  التعليم  وزارة  مع  بالتعاون  الصحة  وزارة  تواصل 
»طالب وطالبات الصف األول والرابع االبتدائي«.

ودعت أولياء أمور الطلبة للمبادرة بأخذهم إلى عيادات الفحص في أقرب مركز صحي لهم، وذلك عبر حجز موعد عبر تطبيق 
»موعد«.

وتأتي أهمية برنامج الفحص االستكشافي في الوقاية والكشف المبكر على حاالت سوء التغذية، والتاريخ المرضي، 
واألسنان، والنظر، والسمع، واعوجاج السلسة الفقارية )الجنف(، وفحص كتلة الجسم.

السعودية
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سلـــطنة عـــمــان تـــشـــارك دول 
العـالم االحتفال باليوم العالمي 
لــلـــعـــوز الـــمـــنـــاعـــي )اإليــدز(

العالم االحتفال  أكثر صمودًا من أجل تغطية أفضل«؛ شاركت سلطنة عمان مؤخرا دول  تحت شعار »خدمات 
باليوم العالمي للعوز المناعي )اإليدز(، الذي يصادف األول من ديسمبر من كل عام، ولك إيمانا منها بأن العمل 

الجماعي والشراكة على المستوى العالمي يعتبران حجر األساس في وقف مرض اإليدز.

وبهذه المناسبة نظمت المديرية العامة لمراقبة ومكافحة األمراض بوزارة الصحة عبر تقنية االتصال المرئي، 
الدكتور  بحضور سعادة  الصحة-،  -وزير  السعيدي  عبيد  بن  بن محمد  أحمد  الدكتور  معالي  رعاية  تحت  احتفالية 
محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية وسعادة الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة 

العالمية في السلطنة، وعدد من مسؤولي الوزارة.

)اإليدز(  المكتسب  المناعي  العوز  فيروس  مكافحة  أن  على  بالمناسبة  له  كلمة  الصحة في  وزير  وأكد معالي 
المجتمع  ومؤسسات  األسرة  تعاون  بأن  معاليه  موضحا  فحسب،  معينة  جهة  على  وليس  الجميع  مسؤولية 
وغرس العادات والقيم الحميدة في النشء، ومحاربة السلوكيات والظواهر الخاطئة، وإشاعة بيئة صحية في 

االممارسات من شأنه أن يوجد جيال صالحا في نفسه ومصلًحا لغيره.

الجدير بالذكر أن مرض اإليدز قد أصبح مرضا مزمنا مثل األمراض المزمنة األخرى كالضغط والسكري، ويتطلب 
االلتزام بأخذ العالج بشكل دوري لمدة غير محددة. ومن هذا المنطلق، تولي وزارة الصحة اهتماما كبيرا بمتابعة 
المرضى من بداية التشخيص وصوال الى العالج والمتابعة الدورية بالفحوصات؛ للتأكد من الوصول إلى النتائج 
السليمة، كما تولي اهتماما آخر بمتابعة المتعايشين، وتشجيعهم على االنخراط في المجتمع كباقي األفراد 

وبث روح األمل فيهم.

عمان
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تـــدشين كــتاب السـمنة في عمان

احتفلت وزارة الصحة في سلطنة عمان األسابيع الماضية االحتفال بتدشين كتاب  »السمنة في عمان .. تحد 
كبير للصحة العامة« الذي اعدته وزارة الصحة ممثلة في دائرة األمراض غير المعدية والمركز الوطني للسكري 

والغدد الصماء ودائرة التغذية والجمعية العمانية للسكري وذلك بتمويل وتنظيم من شركة نوفو نورديسك.
رعى تدشين الكتاب معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي - وزير الصحة – وبحضور عدد من مسؤولي الوزارة 
وومثل شركة نوفو نورديسك  . كما شارك في حفل التدشين عبر تقنية االتصال المرئي سعادة السفير أولي 
إميل موسبي سفير مملكة الدنمارك لسلطنة عمان والسعودية والكويت والبحرين واليمن وأكين أكسيكيلي 

نائب شركة نوفو نورديسك.

وقد تضمن برنامج التدشين كلمة لمعالي وزير الصحة تطرق فيها إلى أثر االصابة بالسمنة على الفرد والمجتمع 
كافة ال سيما النظام االقتصادي نتيجة للتكلفة الناجمة على النظام الصحي ونتيجة لقلة انتاجية الفرد.

- وهذا العبء من الممكن تفاديه وذلك عن طريق وجود بيئة داعمة إلتباع األنماط الحياة الصحية.
- كما تطرق معالي وزير الصحة الى أهمية رفع الوعي لدى األفراد باتباع األنماط الحياة الصحية وذلك عن طريق 

ممارسة النشاط البدني المنتظم واالمتناع عن تناول الغذاء غير الصحي. 

الصحي فقط.وأكد  القطاع  السمنة مسؤولية مجتمعية وليست دور  الحد من عبء  أن  الوزير  وأوضح معالي 
معالي الوزير بأن هذا الكتاب يلعب دورا مهما في اعطاء المعلومة الصحيحة لتمكين األفراد ليتخذوا القرارات 
الصحيحة مما يقيهم ويقي افراد عائلتهم من اإلصابة باألمراض وهذا شيء المهم ال سيما في ظل جائحة 

كوفيد-19. 

عمان
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تدشـــين تقـــنية عالجية حـديثة تدعى 
الـجراحة اإلشـعاعية الدقيقة لـــلجسم

دشن المركز الوطني لعالج األورام بالمستشفى السلطاني في سلطنة عمان مؤخرا تقنية عالجية حدثية تدعى 
الجراحة اإلشعاعية الدقيقة للجسم »SBRT« تعد األولى من نوعها في السلطنة، تستهدف المرضى الذين 
يعانون من أورام سرطانية في الكبد والرئة والعمود الفقري في مراحلها المتقدمة وفق معايير يحددها الطاقم 

الطبي المشرف على عالجهم.

تقليص  في  والمساهمة  للعالج،  المريض  إستجابة  نسبة  تعزيز  بهدف  العالجية؛  التقنية  هذه  تدشين  يأتي 
األلم الذي قد يعاني منه مرضى األورام في المراحل المتقدمة، إضافة إلى رفع مستوى جودة حياة المرضى 

وقدرتهم على مزاولة األنشطة الحياتية األساسية.   

الدكتورة ثريا الحجرية، رئيسة قسم العالج باإلشعاع في المركز الوطني لعالج األورام أوضحت أن هذه التقنية 
تساهم في  تعزيز فعالية العالج اإلشعاعي التقليدي؛ وذلك عبر تركيز اإلشعاع على المكان المعالج مما يحقق 
وصول جرعة أكبر للجزء المعالج، وهو ما ينتج عنه فعالية أكبر الى جانب تقليص المضاعفات الناتجة ال سيما 

حماية األنسجة المجاورة بالجسم.
من جانبها أشارت إقبال العامرية، رئيسة الفيزيائيين الطبيين بالقسم الى أن تدشين هذه التقنية تطلب جهدا 
ودقة متناهية, حيث قام فريق الفيزياء الطبية بالمركز بعمل اختبارات وقياسات الجرعة االشعاعية التي سيعالج 

بها المرضى؛ وذلك لكون هذه التقنية تتطلب جرعات عالية من اإلشعاع.

الجدير بالذكر بأن المركز الوطني لعالج األورام بالمستشفى يعد من أفضل المراكز التخصصية في عالج األورام 
على صعيد الشرق األوسط والعالمي، ومجهز بأحدث المعدات واألجهزة الطبية، ويسعى المركز جاهدًا لمواكبة 

آخر ما توصل إليه الطب من األساليب والتقنيات التشخيصية والعالجية في مجال األورام.

عمان
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شاركـت سلطنة عمان ممثلة بوزارة 
الصــحة في االجتماع االفـــتراضي 
لمـــنظمة الصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيــــة

حول  العالمية  الصحة  لمنظمة  االفتراضي  االجتماع  الصحة  في   بوزارة  ممثلة  عمان  مؤخرا سلطنة  شاركت 
تدشين التقرير الدوري لألمراض المرتبطة بأنماط الحياة غير الصحية، وذلك عبر تقنية االتصال المرئي.

ترأس وفد السلطنة في االجتماع معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي ــ وزير الصحة ــ النائب األول 
للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية ـ بمشاركة عـدد من المسؤولين بالوزارة.

هدف االجتماع العالمي إلى إبراز التوصيات الرئيسية المنبثقة عن الجلسات العامة وحلقات العمل التدريبية، 
وإلى توفير منصة لمعرفة المستجدات وتبادل المعلومات حول عمل منظمة الصحة العالمية في المجاالت 
المتعلقة  المعدية  غير  األمراض  مجال  في  الرئيسية  التطورات  االعتبار  في  األخذ  مع  التقرير،  يغطيها  التي 

بالجائحة. 
الجهود  وتكثيف  النفسية  والصحة  المعدية  غير  األمراض  وبرامج  مديري  قدرات  بناء  إلى  االجتماع  هدف  كما 
الوطنية بين الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية وإلى الحد من الوفيات المبكرة الناتجة عن األمراض غير 

المعدية من خالل الوقاية والعالج والصحة النفسية.

هـذا وتعد السلطنة من الدول الرائدة في تبني مبادرة دمج خدمات األمراض المزمنة ضمن منظومة الرعاية 
انتشار هذه األمراض  العالمية على خفض  بالتعاون مع منظمة الصحة  الصحية األولية، كما عملت السلطنة 
وكذلك  الصحية  غير  والتغذية  التدخين  مثل  الخطورة  عوامل  الحد من  على  العمل  وذلك من خالل  بالمجتمع، 

الخمول البدني.
 جدير بالذكر أن السلطنة سـبق لها استضافة اجتماع منظمة الصحة العالمية حول األمراض غير المعدية الذي عقد 
خالل الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر 2019  بحضور أكثر من 600 مشارك من أكثر من 90 دولة من الدول األعضاء 

بمنظمة الصحة العالمية.

عمان
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شـــاركـت سلـــطنة عـــمان مـــمثلـة بـــوزارة 
الصــحة فـــي االجــــتمـــاع االســــتثنــــائـي 
ألصحاب المعالي والسعادة وزراء الصـحة 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربـي

شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة الصحة عبر تقنية االتصال المرئي مؤخرا في أعمال االجتماع االستثنائي 
ألصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. 

ترأس وفد السلطنة في هذا االجتماع معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي – وزير الصحة – بحضور سعادة 
الدكتور/ محمد بن سيف الحوسني -وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية- وعدد من المسؤولين بالوزارة. 

جاء هذا االجتماع بهدف تسريع تنفيذ ومتابعة قرارات المجلس األعلى لقادة دول مجلس التعاون في دورته 
41 )قمة السلطان قابوس والشيخ صباح( التي عقدت في مدينة العال بالمملكة العربية السعودية خالل شهر 

يناير الحالي.
الختامي  البيان  بها  جاء  التي  المضامين  التعاون  الصحة بدول مجلس  لوزراء  االجتماع االستثنائي  واستعرض 
الصادر عن المجلس األعلى وعلى األخص القرارات الصادرة عنه فيما يتعلق بالمجال الصحي ومنها وضع اإلطار 
لقادة  األعلى  المجلس  اعتمد  حيث  الطارئة،  للحاالت  واالستجابة  للتأهب  العامة  الصحة  لخطة  الخليجي  العام 
دول المجلس اإلطار العام للخطة وكلف الجهات المعنية في دول المجلس بتنفيذه والتنسيق بشأنه مع وزارات 

الصحة.
كما استعرض االجتماع االستثنائي دليل نظام اإلنذار الصحي المبكر الذي اعتمده المجلس األعلى بهدف إعداد 

أنظمة لإلنذار الصحي المبكر بدول مجلس التعاون. 
المركز  بإنشاء  التعاون  دول مجلس  لقادة  األعلى  المجلس  قرار  على  الضوء  االجتماع  ذلك سلط  على  عالوة 

الخليجي للوقاية من األمراض ومكافحتها الذي سيكون تحت مظلة مجلس الصحة بدول مجلس التعاون. 
قابوس  السلطان  قمة  ختام  في  أيضًا  وجه  قد  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  لقادة  األعلى  المجلس  وكان 
والشيخ صباح باستكمال رصد وتوثيق جهود دول مجلس التعاون في مواجهة جائحة فيروس كورونا وتطوير 

قاعدة معلومات إلكترونية لتوثيق تلك الجهود.  

عمان
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اخـــتيار 6 من باحـــثي مـــؤسسة حـــمد الــطبية 
ضمن قائمة أفضل عــلماء بحـــث في الــعالم

ضمت قائمة أبرز علماء األبحاث الطبية على مستوى العالم التي تصدرها جامعة ستانفورد األمريكية ستة باحثين بارزين 
من أطباء مؤسسة حمد الطبية اإلكلينيكيين حيث تم إدراجهم ضمن قائمة تضم أبرز 2% من علماء األبحاث الطبية على 
 PLoS( مستوى العالم، وقد تّم نشر هذه القائمة من قبل جون لونيديس من جامعة ستانفورد في دورية بلوس بيولوجي
Biology( الشهيرة حيث قام فريق من جامعة ستانفورد بجمع وتحليل الماليين من المشاريع واألعمال البحثية العالمية 

ومن ثّم قاموا بتصنيف هذه األعمال من حيث أهميتها العلمية.  
واألطباء الذين تم اختيارهم من مؤسسة حمد الطبية ضمن هذه القائمة هم: البروفيسور مارتن ستاينهوف – األمراض 
الجلدية والتناسلية، الدكتور فهمي يوسف خان – الطب العام والطب الباطني، الدكتور شهاب الدين والدكتور أمير أحمد 
– األورام واألمراض السرطانية، البروفيسور ستيفان توماس– طب الطوارئ والرعاية العاجلة،والبروفيسور أديل بات – 

علوم األحياء الدقيقة )الميكروبيولوجيا(. 
من جهتها فقد أشادت سعادة الدكتورة/ حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، بما حققه باحثو مؤسسة حمد الطبية من 
إنجازات كانت جديرة بالنشر في هذه القائمة المرموقة. وفي كلمة لها بهذه المناسبة قالت سعادتها: »أتقّدم بالتهاني 
الملموس على  الدليل  بمثابة  اإلنجاز  المرموقة، ويعتبر هذا  العالمية  القائمة  تّمت تسميتهم في هذه  الذين  للباحثين 
التزامنا بتحّول مؤسستنا إلى مركز صحي أكاديمي وعملها الدؤوب نحو تحقيق التكامل بين الصحة والبحوث والتعليم، 
وإنه إلنجاز كبير أن يّم اإلعتراف بنا كمؤسسة رائدة في مجال األبحاث العلمية الطبية التي تصنع الكثير من الفرق في 

الرعاية الصحية التي نقّدمها لمرضانا وتترك عظيم األثر في حياة كل منهم«.
النتائج العالجية للمرضى  البحوث أن ُيفضيا إلى تحسين  وأضافت سعادتها: »إن من شأن االبتكار واإللتزام بمواصلة 

ويصّبان في مصلحة المرضى ورفاههم الصحي وهو ما نطمح دومًا إلى تحقيقه«.  

ومن جانبه قال البروفيسور مارتن ستاينهوف: »إنه لشرف لنا أن يتّم إدارجنا في القائمة المرموقة إذ تّم اختيارنا من بين 
سبعة ماليين مرّشح من الباحثين والعلماء على الصعيد العالمي، وإذا ما أخذنا المشاريع البحثية التي غّطت ما يزيد على 
200 من التخصصات الطبية الرئيسية و176 من التخصصات الطبية الفرعية التي شملتها هذه القائمة  بعين اإلعتبار فإن 
اختيار هذا العدد من الباحثين من مؤسسة حمد الطبية من قبل جهة خارجية محايدة ال يدع مجااًل للشك في أن المشاريع 

البحثية التي يتّم إجراؤها في المؤسسة تتمّتع بقدر كبير من الجودة واألهمية العلمية«.

قطر
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ســـعادة وزيــــر الصـــحـة العامـــة تــزور وحــــدة 
المرضى الداخلــيين الخاصة لما بعد اإلصابة 
بفـــيروس كــــورونا )كوفيد-19( بـمـــركز قــطـر 
إلعادة التأهيل وتلتقي بعدد مــن الـــمرضى

 قامت سعادة الدكتورة/ حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة بزيارة وحدة المرضى الداخلين المخصصة لما بعد اإلصابة 
بفيروس كورونا )كوفيد-19( المتواجدة بمركز قطر إلعادة التأهيل والتي تم تأسيسها لتقديم برنامج إعادة تأهيل شامل 
للمرضى الــــذين يعـــانون من أعــراض شديدة الحدة ناتجة عن إصابتهم بكوفيد-19 بهدف مساعدتهم خالل فترة التعافي 

من المرض. 

 وزارت سعادتها اثنين من مرضى فيروس كوفيد-19 الذين يتلقون الرعاية حاليًا بمركز قطر إلعادة التأهيل بعد إصابتهم 
بأعراض فيروس كورونا )كوفيد-19( الشديدة، حيث أدت إصابة كل حالة منهما بالمرض لمدة طويلة وبأعراض شديدة إلى 
انخفاض قدرة الرئة وضمور العضالت وبالتالي انخفاض قدرة الجسم على التحمل، وقد أمضى كال المريضين عدة أشهر 
بالمستشفى بما في ذلك قضاء فترات على أجهزة التنفس االصطناعي بوحدات العناية المركزة، وتتطلب حالة المريضين 
حاليًا رعاية تأهيلية مكثفة لتعزيز قوة الجسم العضلية وتمكينهما من استعادة القدرة على الحركة بشكل طبيعي. وقد أشار 
كال المريضين خالل حديثهما مع وزيرة الصحة العامة إلى أنهما لم يعتقدا أبدًا أن اإلصابة بهذا الفيروس قد تؤدي إلى 
اإلصابة بأعراض مرضية حادة وشديدة لهذه الدرجة، كما أشادا بمستوى الرعاية التي تلقياها في مركز قطر إلعادة التأهيل.

وقد عبرت سعادة الدكتورة/حنان محمد الكواري، عن سعادتها بتعافي المرضى، وقالت: »في حين أن غالبية المرضى 
يتعافون بشكل كامل من عدوى فيروس كورونا )كوفيد-19(، إال أن هناك بعض المرضى الذين قد يواجهون عواقب صحية 
كبيرة ولفترات طويلة« وحثت سعادتها السكان ممن يستوفون معايير أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا )كوفيد-19( في 
المرحلة الحالية إلى الحصول على اللقاح بأقرب فرصة ممكنة  للحد من خطر اإلصابة بأعراض )كوفيد-19( الشديدة ، وخاصًة 
لمن تبلغ أعمارهم 60 عامًا وما فوق، واألشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ألنهم أكثر عرضة لإلصابة بمضاعفات 
الفيروس الخطيرة. كما حثت سعادتها أي شخص يعاني من أعراض فيروس كورونا )كوفيد-19( على الذهاب إلى أي مرفق 

صحي تابع له أو االتصال على الخط الساخن على الرقم 16000 لتجنب حدوث أي تدهور بالحالة الصحية«.

قطر
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وكان أحد المريضين اللذين التقت بهما سعادة الدكتورة حنان الكواري -وهو مريض يبلغ من العمر 65 عامًا – قد تم إدخاله 
للمستشفى في شهر سبتمبر 2020 بسبب إصابته بأعراض حادة لكوفيد-19، ثم تم نقله لمركز قطر إلعادة التأهيل مطلع 
تأثير كوفيد-19 على  باألكسجين ويعاني من  للدعم  بحاجة  يزال  العالجي حيث ال  برنامجه  الجاري الستكمال  شهر فبراير 

قدراته البدنية.

أما المريض الثاني – وهو مريض يبلغ من العمر 56 عامًا – فقد أدخل المستشفى منذ فترة تزيد عن الشهر بسبب إصابته 
بكوفيد-19، وال يزال يعاني من أعراض التعب الشديد. وقال المريض: »أحمد الله على نجاتي من مرض كوفيد-19 وأدعو 
التعافي من  التأهيل. أواصل عملية  المرض وإعادة  التعافي من  الله بتمام الشفاء لي وللمرضى اآلخرين خالل فترة 
المرض وإعادة التأهيل بشكل بطيء بسبب تأثير هذا المرض على قدراتي البدنية وقوة العضالت. لم أكن أدرك قبل 
المرور بهذه التجربة أن اإلصابة بهذا الفيروس يمكن أن تؤثر على صحة اإلنسان بهذه الطريقة ولمثل هذه الفترة الطويلة 

من الزمن«. 

يمكن للمرضى الذين كانوا في وحدة العناية المركزة جراء إصابتهم بفيروس كورونا )كوفيد-19( أن يعانوا من متالزمة ما 
بعد العناية المركزة والتي تتضمن المشاكل الصحية التي قد تستمر بعد الخروج من الوحدة. 

الوطنية للصحة، والمدير  الصحية في االستراتيجية  الشيخوخة  برنامج  الحمد، قائد  الدكتورة/ هنادي  ومن جانبها أشارت 
ما  غالبًا  الخطيرة  )كوفيد-19(  كورونا  فيروس  باعراض  إصابتهم  بعد  المرضى  أن  إلى  التأهيل  إلعادة  لمركز قطر  الطبي 
أن  شهدنا  عالميًا،  إليها  المتوصل  النتائج  مع  »تماشيًا  قائلًة:  وأضافت  عالجهم.  فترة  خالل  رئيسية  تحديات  يواجهون 
المرضى الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا )كوفيد-19( الخطيرة هم أكثر عرضة لإلصابة بضعف عام مستمر في 
الجسم، أو خلل إدراكي أو وظيفي في الدماغ، وكذلك مشاكل في الصحة النفسية بعد تعافيهم من عدوى فيروس 

كورونا )كوفيد-19( األولية، ويكثر ذلك بشكل خاص للمرضى الذين دخلوا في غيبوبة في وحدة العناية المركزة«.

وأضافت »استفاد من هذا المرفق الكثير من المرضى الذين أصيبوا بأعراض فيروس كورونا الخطيرة، حيث أنهم اعتمدوا  
على خبراء إعادة التأهيل لمساعدتهم على استعادة قدرتهم على الحركة بعد فترة طويلة من أصابتهم بالمرض  واألعراض 
بالمرافق المخصصة  المتواجدة  المركزة  العناية  الذين كانوا في وحدات  المرضى  العديد من  لدينا  انتقل  الشديدة. لقد 
لعالج فيروس كورونا )كوفيد-19(، وعلى الرغم من أن هؤالء المرضى لم يعودوا مصابين بالفيروس إال أن شدة المرض 
خاصًة في حال الغيبوبة واستخدام أجهزة التنفس االصطناعية ادت إلى تدهور جسدي كبير يتطلب عالجات محددة وخاصة، 

والتي تشمل العالج الطبيعي، والوظائفي، والنطق الستعادة المهارات األساسية عند المريض«.

وبدوره أوضح الدكتور/ رفعت سعد، رئيس برنامج العالج الطبيعي وإعادة التأهيل للبالغين بمركز قطر إلعادة التأهيل، أن 
وحدة ما بعد اإلصابة بأعراض فيروس كورونا )كوفيد-19( توفر مكانًا للمرضى للتعافي من المضاعفات الخطيرة للمرض، 
ولكنهم  )كوفيد-19(  كورونا  بفيروس  يعودوا مصابين  لم  الذين  المرضى  على شفاء  الوحدة  »تركز هذه  قائاًل:  وأضاف 
يعانون من مشاكل صحية ناجمة عن إصابتهم بالفيروس ومنها، الهذيان، وضيق التنفس، والتليف الرئوي، واالعتالل 
العضلي الحاد، وغيرها من تأثيرات ضعف وتدهور الصحة. تقدم الوحدة جلسات إعادة تأهيل لمساعدة المرضى على 

استعادة قدراتهم ومهاراتهم إلى أقصى حد ممكن«.
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وزير الصحة العامة تفتتح الوحدة الجديدة المتخصصة بالفـطام 
عـــــن أجـــــهزة الـــــتنفس االصــــطناعي بمــــستشفى الرميلة 

 افتتحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة رسميًا  أول وحدة متطورة تختص في الفطام عن أجهزة 
التنفس االصطناعي في دولة قطر. حضر االفتتاح عدد من قيادات  مؤسسة حمد الطبية والمختصين. 

ويأتي إنشاء هذه الوحدة األولى من نوعها بعد تعاون  بين فرق الرعاية الصحية المتخصصة ومتعددة التخصصات في 
العام لتقديم  الرميلة ومستشفى حمد  الباطنية بمستشفى  المركزة  العناية  الباطني ووحدات  طب الشيخوخة والطب 
خدمة عالجية جديدة تتيح فصل أجهزة التنفس االصطناعي عن المرضى وتمكنهم من التنفس بشكل طبيعي وبالتالي 

الحصول على مزيد من االستقاللية بهذا الخصوص.
وقد أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري  أن مستشفى الرميلة الذي يعد من أقدم مستشفيات قطر يعد نموذجًا 
لالستمرار في التطور والتوسع في خدماته من أجل توفير رعاية متخصصة للمرضى. وأشارت سعادتها إلى أن إنشاء  
وحدة الفطام عن أجهزة التنفس االصطناعي تشكل إنجازًا جديدًا لمستشفى الرميلة خالل فترة  وباء كوفيد-19 ومكملة 

للخدمات العديدة األخرى المتخصصة التي أنشأت هناك خالل العام الماضي. 
وقالت سعادتها أن هذه الوحدة ستقدم  الدعم الالزم للمرضى الذين يتعرضون ألزمات صحية مثل الجلطات الدماغية 
والعدوى لمساعدتهم على العودة لحياتهم الطبيعية، مما يعتبر دلياًل على تميز فريق القيادة الطبية في مؤسسة حمد 

الطبية الذي لم يتوانى في جهوده للمساعدة في توفير الحماية والرعاية للمرضى.
للصحة  الوطنية  االستراتيجية  الصحية في  الشيخوخة  برنامج  قائد  الحمد،  خميس  هنادي  الدكتورة  أوضحت  جانبها  ومن 
والمدير الطبي لمستشفى الرميلة أن الهدف الرئيسي من إدارة حالة أي مريض يحتاج لجهاز تنفس اصطناعي على المدى 
الطويل هو المحاولة لفصله أو فطمه عن هذا الجهاز االصطناعي في أقرب فرصة ممكنة بعد التأكد طبيًا من سالمة 

ذلك اإلجراء. 

قطر
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وأضافت الدكتورة الحمد: »إن خفض المدة الزمنية التي يقضيها المريض على جهاز التنفس االصطناعي يمكن أن تحسن 
من جودة حياته بشكل كبير إال أن عملية فطام المرضى الذين قضوا فترة طويلة على جهاز التنفس االصطناعي يمكن أن 
يكون صعبًا من الناحية الطبية والعاطفية للمرضى وأسرهم. إن فرق الخبراء لدينا مدربون لتقديم دعم سريري متخصص 
الساعة حيث ال يصنف هؤالء  المراقبة على مدار  الذين تتطلب حالتهم دعمًا تنفسيًا أساسيًا وأدنى حد من  للمرضى 

المرضى بأنهم في حالة خطرة ، وفي هذه الحالة يمكن لألسر أن يتفاعلوا مع مريضهم ويقضوا معه وقتًا أطول.« 
وقد أوضح الدكتور نادر خرما قائد هذا البرنامج  أن الخدمات متعددة االختصاصات والخدمات التأهيلية تقدم في بيئة توفر 
العالج والرعاية الجسدية واإلدراكية والتلطيفية الالزمة للتعافي. وقال: »بمجرد تجهيزها بشكل كامل، ستوفر الوحدة 13 
سرير من ضمنها 3 أسرة لغسيل الكلى وغرفة مخصصة للعالج ومساحة مخصصة الجتماعات الموظفين من مختلف 

التخصصات إضافة إلى مرافق الصيدلية واللوازم األخرى«. 
 ونوه الى ان هذه الوحدة ُتعد مكانًا مثاليًا للمراقبة المستمرة لحالة المريض خالل المرحلة األولى من إدخاله إلى وحدة 

الفطام عن أجهزة التنفس االصطناعي وإجراء التجارب لمحاولة فصله أو فطمه عنها.
وبدوره أوضح الدكتور عبد السالم ابراهيم استشاري أول ومدير قسم العناية الطبية المركزة الباطنية بمستشفى حمد 
العام أن جهاز التهوية الميكانيكية يعتبر أداة هامة لمساعدة المرضى على التنفس عندما ال يكون بامكانهم ذلك بمفردهم 
إما أثناء العملية الجراحية أو عند اشتداد المرض. وقال: »هناك العديد من حاالت كوفيد-19 الحادة التي يتم فيها وصل 
المريض بجهاز التنفس االصطناعي نتيجة حدة االصابة. وبينما يعتبر جهاز التنفس االصطناعي أساسيًا للحفاظ على حياة 
الشخص، ولكن هناك دواع طبية تتطلب فطم المرضى عن جهاز التنفس الصناعي في أسرع وقت ممكن. ويعمل تقليل 
أنبوب  بدون  التنفس  القدرة على  أن  كما  الرئوي،  بااللتهاب  احتمالية اإلصابة  تقليل  الميكانيكية على  التهوية  أيام  عدد 
ُتمّكن المريض من التحدث، ويصبح أكثر قدرة على الحركة من الناحية الوظيفية ويمنحه إحساًسا بأنه قادر على التحكم مرة 
أخرى. كذلك، توفر هذه الوحدة مرفًقا ممتاًزا للمرضى الذين تم نقلهم من وحدات العناية المركزة بمستشفى حمد العام 

لمساعدتهم في المرحلة التالية من عملية الشفاء«.
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تصــــنيف وحــــدة الــــحســاســــية والــــمنـــاعة 
بمــــؤسسة حــــمد الـــطبــية كـــمــــركز تـــمـــيز

الحساسية  وحدة  والمناعة-  الحساسية  أمراض  لجمعيات  عالمي  تحالف  -وهي  للحساسية  العالمية  المنظمة  صنفت 
والمناعة بمؤسسة حمد الطبية كمركز تميز.

وقد عبرت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة عن سعادتها بهذا اإلنجاز واعتبرته مثااًل آخر على نجاح 
دولة قطر في مسيرتها نحو تقديم نظام رعاية صحية بمستوى عالمي عبر توفير رعاية ذات جودة عالية ومقاييس عالمية 
للمرضى، وقالت: »تقدم وحدة أمراض الحساسية والمناعة للبالغين رعاية أساسية إضافة إلى توفير الدعم والتثقيف 
للمجتمع، ويؤكد هذا التصنيف المرموق سعينا المتواصل لتزويد المرضى بخدمات رعاية صحية ذات جودة وتلبي أعلى 
المعايير الدولية. إن التزام فرق العمل وتركيزهم على تقديم أعلى معايير الرعاية لمرضانا هو شهادة عظيمة على هذا 

اإلنجاز«.    
جمعيات  من   103 إلى  عددهم  يصل  ودوليين  إقليميين  أعضاء  تجمع  دولية  منظمة  للحساسية هي  العالمية  المنظمة 
تتخصص في أمراض الحساسية والمناعة من مختلف أنحاء العالم. وتدعم مراكز التميز التابعة للمنظمة العالمية للحساسية 
االبتكارات متعددة االختصاصات في مجاالت العلوم والطب السريري إضافة إلى التثقيف والتوعية حول العالم مما يسهم 

في تحقيق التميز في التعليم واألبحاث والتدريب في مختلف مجاالت أمراض الحساسية والربو والمناعة السريرية. 
وتعد وحدة أمراض الحساسية والمناعة للبالغين التابعة لمؤسسة حمد الطبية األولى من نوعها على مستوى منطقة 
الخليج في تحقيق هذه المكانة وااللتحاق ببرامج مشابهة في أبرز المستشفيات واألنظمة الصحية على مستوى العالم.  
من جانبها قالت الدكتورة مريم علي النصف المنصوري- استشاري أول ورئيس قسم ومدير برنامج الزمالة والتدريب في 
وحدة أمراض الحساسية والمناعة للبالغين أن الخدمة هي األولى من نوعها في البالد من حيث تلبية احتياجات المرضى 
الوحدة شريحة هامة من خيارات العالج  المناعة. وأضافت قائلًة: »توفر  البالغين المصابين بأمراض الحساسية ونقص 
اإلخالص  على  يعتبر شهادة  الذي  الدولي  االعتراف  على هذا  بالحصول  وبدورنا سررنا  للمرضى،  الطبية  والفحوصات 
المتواصل في العمل وجودة الخدمة التي يقدمها فريقنا من األطباء والممرضين الذين يعملون جميعا لضمان حصول 

المرضى على أعلى جودة من الرعاية«.  
وتتوفر الخدمة حالًيا من خالل 21 عيادة أسبوعيًا منها عيادة لعالج الربو الحاد وعيادة عالج الشرى )األرتيكاريا( وعيادتان لعالج 
أمراض نقص المناعة. كما يتضن المرفق مختبًرا للحساسية وغرفة لألبحاث وخدمة الحقن ويستقبل المرفق أكثر من 2500 
تحوياًل جديدًا سنوًيا في المتوسط. ويتعامل الفريق مع مجموعة واسعة من االضطرابات بما في ذلك التهاب األنف 
التأتبي،  الجلد  )األرتيكاريا(، والتهاب  المختلفة للشرى  الغذاء، وحساسية األدوية، واألنواع  الربو، حساسية  التحسسي، 

والوذمة الوعائية الوراثية، والتأق، وحساسية الغذاء الناجمة عن الحساسية المفرطة واضطرابات نقص المناعة األولية.
وكانت خدمة عالج أمراض الحساسية والمناعة بمؤسسة حمد الطبية قد اعتمدت أيضًا كمركز تميز لعالج الشرى )االرتيكاريا( 
المشترك في  الزمالة  برنامج  أن  كما  والربو.  الحساسية  العالمية ألمراض  األوروبية  الشبكة  ِقبل  الوعائية من  والوذمة 
األمريكي  المجلس  من  المؤسسي  االعتماد  على  حاصل  الطبية  حمد  بمؤسسة  والمناعة  الحساسية  أمراض  تخصص 

.)ACGME-I( للتعليم الطبي العالي

قطر
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افتتح كل من سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير 
المواصالت واالتصاالت رسميًا مختبر سالمة األغذية التابع لمختبرات األغذية المركزية بوزارة الصحة العامة وذلك بميناء 

حمد. 
وبعد االفتتاح قامت سعادة وزير الصحة العامة وسعادة وزير المواصالت واالتصاالت بجولة في المختبر واستمعا إلى 

شرح واف من القائمين عليه. 
وأكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة على حرص الوزارة على تعزيز قدرات نظام إدارة سالمة 
المختبر يستخدم  أن  إلى  المخبرية، مشيرة  للخدمات  العالمية، وما يتطلب ذلك من تطوير  المعايير  الغذاء وفق أفضل 
أحدث تقنيات التحليل المعتمدة عالميًا، لضمان دقة وسالمة النتائج، وبما يساهم في ضمان جودة وسالمة األغذية في 

السوق المحلي.
وأوضحت سعادتها أن وزارة الصحة العامة تسهل من خالل افتتاح مختبرات في المنافذ األساسية إجراءات التخليص على 
اإلرساليات الغذائية، مشيرة إلى أن المختبر حصل على االعتماد الدولي لنتائج تحليله )ISO 17025( قبل افتتاحه رسميًا.  

وبينت سعادتها ان المختبر الذي يحتوي على عشرة معامل ومخزن للكيماويات يهدف إلى تسريع التحليل والرقابة على 
األغذية وتسهيل اإلفراج المبكر عن الشحنات الغذائية وتخفيف العبء على الموانئ في التخزين.

وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصالت واالتصاالت: »إن افتتاح مختبر سالمة الغذاء يعد إضافة 
جديدة إلنجازات ميناء حمد، وسيساهم هذا المختبر في سرعة إنجاز أعمال ممثلي شركات استيراد المواد الغذائية بالدولة 

بما يضمن تحقيق مصالح التجار والمستوردين، باإلضافة إلى تعزيز متطلبات مشغلي الخطوط المالحية«.
مشيرا سعادته إلى أن المبنى الذي يضم المختبر تم إنشاؤه من قبل لجنة تسيير مشروع ميناء حمد وفق أعلى المواصفات 
أحدث  باستخدام  الميناء  مرافق  عمل  آليات  تكامل  في  واالتصاالت  المواصالت  وزارة  رؤية  يحقق  بما  العالمية  الفنية 

التكنولوجيا المتطورة.  

وزيـــرا الصــــحة العامة والمواصالت واالتصــاالت 
يفتتحــــان مــــختبر ســــالمة الغــــذاء بمــــيناء حــمـد

قطر
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مؤكدا سعادته أن اإلمكانيات الفنية الضخمة والمرافق الحديثة إلى جانب األنظمة المتطورة التي يتمتع بها ميناء حمد 
ساهمت بشكل كبير في تعزيز آليات وأنظمة عمل جهات الدولة ذات االختصاص داخل الميناء«.

ويقوم المختبر بنشاطه الحالي من خالل وحدتي تحليل هما وحدة التحليل الكيميائي )متبقيات المبيدات( ووحدة التحليل 
الميكروبيولوجي والبيولوجيا الجزيئية.

وأوضحت السيدة وسن عبدالله الباكر، مدير إدارة سالمة الغذاء بوزارة الصحة العامة أن وحدة التحليل الكيميائي تتولى 
استقبال مختلف عينات األغذية الطازجة أو المصنعة، وذلك لتحليل متبقيات المبيدات والتي تتضمن الكشف في مرحلتها 
التحليل باستخدام تقنية  423 مبيد آفات من المبيدات الشائع استخدامها في المنتجات الحقلية، حيث يتم  األولى عن 
المبيدات  تحليل  مجال  في  عالميًا  األحدث  التقنيتان  وهما  الكتلة  بمطياف  المتصلة  والغازية  السائلة  »الكرموتجرافيا« 
والكشف عنها وعن تراكيزها، وتخضع طريقة التحليل لعدة مراحل من اختبارات الدقة اليومية والتحقق من صحة وسالمة 

النتائج قبل صدور النتائج النهائية للعينات خالل زمن قياسي ال يتعدى أربعة وعشرين ساعة من وقت استالم العينات.
وأضافت: كما تتولى وحدة التحليل الميكروبيولوجي والبيولوجيا الجزيئية استقبال كافة عينات المواد الغذائية،  حيث يتم 
إجراء الكشف عن المحتوى الميكروبي في العينات لكل األنواع الميكروبية التي تحددها المواصفات والدساتير الغذائية 
اإلقليمية والدولية باستخدام تقنيات التحليل األحدث عالميا مثل تقنية البصمة الوراثية  )PCR( المستخدمة لتحليل الحمض 
النووي والكشف عن وجود الغش في اللحوم، وذلك خالل وقت زمني قياسي ال يتعدى 24 ساعة من وقت استالم 

العينة  باستخدام الطرق التحليلية القياسية لضمان دقة وسالمة النتائج لكل العينات.
ويأتي افتتاح المختبر في إطار خطط التوسع في هذا القطاع الهام من قطاعات الصحة العامة، وإلضافة مختبرات للتحليل 
الغذائي تتمتع بنفس الكفاءة واالعتماد الحاصلة عليها المختبرات الرئيسية منذ العام 2015 بهدف تحقيق السالمة واألمن 

الغذائي في الدولة.
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كـــفــــاءات وطــــنيـــــة تـــجري ثــانــــي عـــملية زراعـــــة 
خــــاليا نخاع لمريضة تعاني مـــن األنيميا المنجلية

معالي وزير الصحة الكويتي أعرب عن فخره بهذا االنجاز وبالكوادر الطبية الوطنية والمخلصة التي شاركت في تحقيقه.
الخاليا الجذعية لنخاع العظم تبرعت به طفلة بعمر 11 عاما لشقيقتها المريضة.
العملية استغرقت 3 ساعات وسبقتها سلسلة تحضيرات على مدى شهرين.

تكللت العملية بالنجاح وحالة المتبرعة والمريضة مستقرة ولله الحمد. 
الطفلة المريضة كانت تعاني من آالم األنيميا المنجلية الحادة والمزمنة ومضاعفاتها الشديدة. 

في إنجاز تاريخي جديد للكفاءات الوطنية الكويتية نجح فريق طبي مختص برئاسة الدكتورة سندس الشريدة في إجراء ثاني 
عملية زراعة خاليا جذعية من نخاع العظم من متبرعة لشقيقتها والتي تعاني األنيميا المنجلية.

يأتي هذا اإلنجاز الجديد بعد أسابيع قليلة من نجاح أول عملية زراعة خاليا جذعية في الكويت، وبعد أيام من نجاح أول عملية 
زراعة كبد يقوم بإجرائها فريق طبي كويتي متكامل.

وبهذه المناسبة أعرب معالي وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح عن فخره بهذا اإلنجاز وبالكوادر الطبية 
الوطنية والمخلصة التي شاركت في تحقيقه، وبالتخطيط الناجح لبرامج زراعة األعضاء، وتضافر الجهود الحثيثة لالرتقاء 

بالمنظومة الصحية في البالد، وتقديم رعاية صحية وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
وأشارت الوزارة في سياق تفاصيل العملية بأنه سبقتها سلسلة من التحضيرات والتجهيزات على مدى نحو شهرين للتأكد 
من مطابقة الخاليا الجذعية المطلوب زراعتها للمريضة عبر الفحوصات الطبية الخاصة بذات الشأن، والتي جاءت نتائجها 

متطابقة بين المريضة وشقيقتها المتبرعة وهي بعمر 11 عاما.
وأفادت الوزارة بأن الفريق الطبي وفقا لنتائج الفحوصات والتقارير الطبية للمريضة والمتبرعة قرر إجراء العملية بعد اكتمال 
كل االستعدادات إلجراء العملية التي استغرقت نحو 3 ساعات، وسبقها عملية تجميع الخاليا من المتبرعة حيث استغرقت 

نحو ساعتين ونصف وتكللت كلتاهما بالنجاح.
وأشارت الوزارة إلى أن المريضة كانت تعاني من آالم األنيميا المنجلية الحادة والمزمنة ومضاعفاتها الشديدة, وهو ما 

كان يستلزم وفق ما قرره الفريق المعالج للحالة زراعة خاليا جذعية من نخاع العظم.
وأوضحت الوزارة أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية برئاسة الدكتورة سندس الشريدة يضم الدكتورة سمر رفعت من 
مركز يعقوب بهبهاني والدكتورة دالل الشمري والدكتورة بريجيتا انطوان والدكتور الشاذلي عبدالحافظ إضافة الى كادر 

تمريضى وفني على مستوى عال من الخبرة والتأهل.
وأكدت الوزارة أن العملية وخالل مختلف االستعدادات ومراحلها التحضيرية شهدت متابعة حثيثة من معالي وزير الصحة 
الشيخ الدكتور باسل الصباح، وسعادة وكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا والوكيل المساعد للشؤون الفنية الدكتور عبد 

الرحمن المطيري، فضال عن تعاون مختلف قطاعات وزارة الصحة ذات الصلة بتقديم كل أوجه الدعم للفريق الطبي.
وتقدمت الوزارة بالشكر والتهنئة للفريق الطبي المشارك في العملية، متمنية للطفلة المريضة والمتبرعة موفور الصحة 

والشفاء العاجل، والعودة سالمتين إلى ذويهما.
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بعــث حضــرة صاحــب الســمو أميــر دولــة الكويــت الشــيخ نــواف األحمــد، ببرقيــة تقديــر إلــى ســمو الشــيخ صبــاح خالــد الحمــد 
الصبــاح رئيــس مجلــس الــوزراء أعــرب فيهــا ســموه عــن خالــص شــكره وتقديــره علــى تدشــينه حملــة التطعيــم ضــد كورونــا 
)كوفيــد 19( والتــي تمــت يــوم الخميــس الموافــق 24 ديســمبر 2020 وتلقــى ســمو رئيــس مجلــس الــوزراء الجرعــة األولــى 
مــن لقــاح )فايــزر( وذلــك إيذانــا ببــدء الحملــة الوطنيــة للتطعيــم مثمنــا لســموه هــذه البــادرة الوطنيــة العاليــة والتــي ســيكون 
لهــا األثــر الكبيــر فــي تشــجيع المواطنيــن والمقيميــن علــى تلقــي هــذا اللقــاح بعــد أن أصبــح معتمــدا مــن الجهــات الدوليــة.
شــاكرا ومقــدرا ســموه رعــاه اللــه اللجــان المختصــة فــي مجلــس الــوزراء ووزارة الصحــة علــى الجهــود الكبيــرة التــي بذلوهــا 
والتــي هيــأت انطــالق حملــة التطعيــم ســائال البــاري جــل وعــال لهــا كل التوفيــق والنجــاح وتحقيــق أهدافهــا المنشــودة 
والمرجــوة لتطعيــم الجميــع ومبتهــال إليــه أن يرفــع هــذا الوبــاء عــن البشــرية جمعــاء وأن يحفــظ الوطــن العزيــز مــن كل مكــروه 

ويديــم عليــه نعمــة األمــن واألمــان والرخــاء واالزدهــار. 
وبعــث ســمو ولــي العهــد الشــيخ مشــعل األحمــد الجابــر الصبــاح حفظــه اللــه ببرقيــة تقديــر إلــى ســمو الشــيخ صبــاح خالــد 

الحمــد الصبــاح رئيــس مجلــس الــوزراء ضمنهــا ســموه خالــص شــكره وتقديــره.
وقــد قــام ســمو الشــيخ صبــاح خالــد الحمــد الصبــاح رئيــس مجلــس الــوزراء يــوم الخميس الموافق 24 ديســمبر 2020 بتدشــين 

الحملــة الوطنيــة للتطعيــم ضــد مــرض فيــروس كورونــا )كوفيــد 19( فــي مركــز الكويــت للتطعيــم بمعرض الكويــت الدولي. 
وقــد رافــق ســموه نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الدولــة لشــؤون مجلــس الــوزراء أنــس خالــد الصالــح ومعالــي وزيــر 
الصحــة الشــيخ الدكتــور باســل حمــود الصباح.واســتمع ســمو رئيــس مجلــس الــوزراء إلــى شــرح مــن القائميــن علــى المركــز 
حــول آليــة عمليــة التطعيــم المتبعــة وأهــم اإلجــراءات الصحيــة والوقائيــة المتخــذة لحمايــة المواطنيــن والطاقــم الطبــي ثــم 
تلقــى ســموه الجرعــة األولــى مــن اللقــاح إيذانــا ببــدء الحملــة الوطنيــة للتطعيــم ضــد مــرض فيــروس كورونــا )كوفيــد 19(.
وقــال ســموه فــي تصريــح صحافــي »إنــه بعــون مــن اللــه وتوفيقــه ندشــن اليــوم حملــة التطعيــم« الفتــًا إلــى أن الحملــة 
تبــدأ بعــد وصــول لقــاح فايــزر يــوم األربعــاء 23 ديســمبر 2020 إلــى دولــة الكويــت وتســتمر لعــدة أشــهر حتــى االنتهــاء مــن 
إعطــاء اللقــاح للجميــع. وأكــد ســمو رئيــس مجلــس الــوزراء أن »لقــاح فايــزر الــذي ســنبدأ التطعيــم بــه تــم أخــذه عبــر العالــم لعــدد 
ميلونيــن و100 ألــف شــخص وهــو لقــاح آمــن ومعتمــد مــن الجهــات الدوليــة« مشــيرًا إلــى أن العالــم مــر بمراحــل متعــددة 

وتحديــات كبيــرة تمثلــت فــي األمــراض المعديــة وكان اللقــاح هــو الحــل األمثــل لهــا.
 وأعــرب ســموه عــن الشــكر والتقديــر للجــان المختصــة فــي مجلــس الــوزراء ووزارة الصحــة التــي عملــت بجــد كــي نجنــي ثمــار 
هــذا العمــل اليــوم منوهــا بالجهــد الكبيــر لهــذه اللجــان علــى مــدى ســتة أشــهر تواصلــت فيهــا اللقــاءات واالجتماعــات لتغطيــة 

كافــة التفاصيــل. 
كمــا جــدد ســمو رئيــس مجلــس الــوزراء التأكيــد علــى ضــرورة االلتــزام باإلرشــادات الصحيــة متمثلــة بارتــداء الكمــام والتباعــد 

الجســدي وغســل األيــدي الســتمرار مواجهــة هــذا الوبــاء. 
وعبــر ســموه عــن الشــكر والتقديــر لــكل مــن ســاهم وعمــل للتجهيــز والتحضيــر لحملــة التطعيــم ســائاًل المولــى القديــر أن تتــم 

كل األمــور علــى أحســن وجــه وأن يزيــل هــذه الجائحــة عــن دولــة الكويــت والعالــم بأســرع وقــت.

سمو أمير دولة الكويت يبعث برقية تقدير لرئيس الوزراء 
الــكويتي بــمناسبة تدشـــينه حملة التطعيم ضـد كـورونا
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أعلنــت جائــزة ســمو الشــيخ ســالم العلــي الصبــاح للمعلوماتيــة يــوم األربعــاء الموافــق 13 مــن ديســمبر 2020 فــوز تســعة 
مشــاريع تقنيــة بشــقيها المحلــي والعربــي فــي دورتهــا الـــ 20.

وأوضــح رئيــس اللجنــة المنظمــة العليــا بســام الشــمري، أنــه علــى المســتوى المحلــي فــي الكويــت فــاز تطبيــق »شــلونك« 
التابــع للجهــاز المركــزي لتكنولوجيــا المعلومــات مــع وزارة الصحــة وشــركة زيــن لالتصــاالت بالمركــز األول.

ومــن ناحيتــه أكــد المتحــدث الرســمي باســم وزارة الصحــة الدكتــور عبــد اللــه الســند، أن فــوز تطبيــق »شــلونك« بالمركــز األول 
بجائــزة ســمو الشــيخ ســالم العلــي الصبــاح للمعلوماتيــة فــى دورتهــا العشــرين، يعــد مصــدر فخــر للــوزارة وللقائميــن علــى 
ــة  هــذا التطبيــق، الســيما فــي ظــل المنافســة الكبيــرة بيــن المشــاريع المتقدمــة والمتأهلــة للجائــزة مــن داخــل وخــارج دول

الكويــت.
وأشــار الدكتــور الســند إلــى الــدور الفعــال لتطبيــق »شــلونك«  فــي المتابعــة الدقيقــة لألشــخاص المحجوريــن أو المعزوليــن 
ــد-19(،  ــد )كوفي ــا الجدي ــروس كورون ــة لمجابهــة مــرض في ــراءات االحترازي ــًا، والتحقــق مــن مــدى التزامهــم ضمــن اإلج منزلّي
مؤكــدا أن فــوز التطبيــق بجائــزة ســمو الشــيخ ســالم العلــي الصبــاح للمعلوماتيــة والتــي انطلقــت هــذا العــام تحــت عنــوان » 
أفضــل المشــاريع التقنيــة« يؤكــد مــن جديــد مميــزات التطبيــق وأهميتــه التــي امتــدت لعامــة المواطنيــن والمقيميــن، ودوره 

فــي التقصــي الوبائــي عبــر خاصيــة التتبــع ورصــد حــاالت التقــارب والمخالطــة.
وأشــار الدكتــور الســند إلــى أن التطبيــق الــذي نفــذ بالكامــل فــي الكويــت بالتعــاون بيــن وزارة الصحــة والجهــاز المركــزي 
لتكنولوجيــا المعلومــات وشــركة زيــن لالتصــاالت قــدم فوائــد صحيــة عديــدة، و الحاجــة إليــه كانــت ملحــة نظــرا للصعوبــات 
التــي كانــت قــد تواجــه فــرق الصحــة الوقائيــة فــي متابعــة االعــداد الكبيــرة للشــريحة المســتهدفة أعــاله للتأكــد مــن مــدى 

التزامهــا.
وثمــن الدكتــور الســند جهــود القائميــن علــى جائــزة الشــيخ ســالم العلــي الصبــاح للمعلوماتيــة وأهدافهــا الراميــة إلــى 
إذكاء روح المنافســة والتميــز واالبتــكار فــي مجــال تقنيــة المعلومــات، وتطويــر القــدرات البشــرية واالرتقــاء بالمهــارات 
ــزة وفــي ظــل اتســاع قاعــدة المشــاركين والمشــاريع المشــاركة فيهــا  ــدا أن الجائ ــة واالبداعــات المختلفــة، مؤك المعلوماتي

تعكــس وجــه الكويــت الحضــاري والثقافــي.

تطبيق »شلونك« الكويتي يـفوز بجائزة 
الـــشيخ ســـالم العـــلي للــمعـــلومــاتية
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