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معالــي وزراء الصحــة بــدول المجلــس يــزورون
مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون
وزارة الصحــة اإلماراتيــة أول جهــة في المنطقة
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اآلراء والمقاالت المنشورة فــي هــذه الدوريـــة
ال تعبر بالضرورة عن رأي مجلس الصحة

افتتاحية العدد

االهتمام بالمجال الصـحي من
أولــويات دول مــجلس التعاون
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
ـورا كبيـ ً
حيــث حققــت دول مجلــس التعــاون تطـ ً
ـرا فــي االهتمــام
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»
وعلــى الدعــم المســتمر والقــرارات المباركــة الموجهــة لدعــم
القطــاع الصحــي ،واالرتقــاء بمســيرة العمــل الصحــي الخليجــي
المشــترك ،واهتمامهــم وحرصهــم وعنايتهــم بصحــة اإلنســان
وتقديــم كافــة أنــواع الدعــم للقطــاع الصحــي فــي دول المجلــس
للقيــام بــدوره فــي الوقايــة ،والحــد مــن انتشــار جائحــة فيــروس
كورونــا المســتجد.
وقــد أكــد إعــان العــا فــي الــدورة ( )41لمقــام 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 خــال الموافقــة علــى إنشــاء المركــز الخليجــي للوقايــة
مــن األمــراض ومكافحتهــا.
ب

سليمان الدخيل
ب

المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون
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عقد االجتماع االستثنائي الخامس
ألصحاب المعالي والسعادة وزراء
الصحة بدول مجلس التعاون
عقــد أصحــاب المعالــي والســعادة وزراء الصحــة بــدول
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربية اجتماعهم االســتثنائي
الخامــس يــوم الســبت الموافــق  29مايــو 2021م فــي مقــر
األمانــة العامــة فــي مدينــة الريــاض ،وبمشــاركة مجلــس
الصحــة لــدول مجلــس التعــاون ،وقــد تــرأس االجتمــاع معالي
األســتاذة فائقــة بــن ســعيد الصالــح – وزيــر الصحــة بمملكــة
البحريــن (رئيــس الــدورة الحاليــة) ،وشــارك فــي االجتمــاع
أصحــاب المعالــي والســعادة وزراء الصحــة بــدول المجلــس
ومعالــي الدكتــور نايــف فــاح مبــارك الحجــرف ،األميــن العــام
لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.
فــي بدايــة االجتمــاع ،رفــع أصحــاب المعالــي والســعادة
الــوزراء أســمى آيــات الشــكر والتقديــر والعرفــان ألصحــاب
الجاللــة والســمو قــادة دول مجلــس التعــاون علــى دعمهــم
الالمحــدود للقطــاع الصحــي وحرصهــم  -حفظهــم اللــه
ورعاهــم  -علــى ســامة وصحــة اإلنســان فــي دول المجلس
وخارجهــا ،كمــا أشــاد الــوزراء بالجهــود المتميــزة للممارســين
الصحييــن بــدول المجلــس وإخالصهــم في العمــل الميداني
لمواجهــة الجائحــة ،وأشــادوا بالجهــود القائمــة لتطعيــم أفــراد
المجتمــع ،وأكــدوا علــى أهميــة التطعيمــات ومأمونيتهــا
لحمايــة المجتمــع لتجــاوز هــذه الجائحــة.

وقــد أكــد معالــي الــوزراء فــي االجتمــاع علــى أهميــة
االســتمرار وااللتــزام باإلجــراءات االحترازيــة المعتمــدة،
واالعتمــاد علــى التطبيقــات المعتمــدة فــي دول المجلــس،
كمــا أكــدوا علــى أهميــة االســتمرار فــي تبــادل المعلومــات
وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالمســتجدات
ً
بيــن دول المجلــس
والتحــورات فــي فيــروس كوفيــد  19-واإلجــراءات االحترازيــة
واللقاحــات المتوفــرة وفعاليتهــا.
وقــد ناقــش أصحــاب المعالــي والســعادة الــوزراء فــي هــذا
االجتمــاع آخــر المســتجدات حــول جائحــة فيــروس كورونــا ،
واعتمــدوا الدليــل الخليجــي االسترشــادي الســتخدامات
لقاحــات كوفيــد  ،19 -كمــا اعتمــدوا التطبيقــات الرســمية
المرتبطــة بالجائحــة فــي دول المجلــس للتنقــل بيــن دول
المجلــس ،والعمــل مــع الجهــات المعنيــة بــكل دولــة علــى
ربــط هــذه التطبيقــات بطبقــة تكامــل إلكترونيــة بيــن تلــك
التطبيقــات عــن طريــق مجلــس الصحــة لــدول مجلــس
إضافــة إلــى الموافقــة علــى دراســة فحــص
َ
التعــاون،
التسلســل الجينــي لفيــروس كوفيــد  19فــي دول المجلــس،
واعتمــاد الميزانيــة الخاصــة بهــذه الدراســة .
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معالي وزراء الصحة
بدول المجلس
يزورون مجلس
الصحة لدول
مجلس التعاون
مايو ٢٠٢١

قــام معالــي وزراء الصحــة بــدول المجلــس ومعالــي األميــن
العــام يــوم الســبت الموافــق  29مايــو 2021م بزيــارة لمقــر
مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي ،وكان فــي
اســتقبال معاليهــم ،ســعادة األســتاذ  /ســليمان بــن صالــح
الدخيــل – مديــر عــام مجلــس الصحــة ،وعــدد مــن موظفــي
المجلــس.
وتــم خــال الزيــارة تقديــم شــرح مبســط لمعالــي وزراء
الصحــة عــن أهــم إدارات المجلــس وأهــم التغيــرات التــي
حدثــت خــال الســنوات المنصرمــة  ،هــذا وقــد أشــاد معالــي
وزراء الصحــة واألميــن العــام باإلنجــازات التــي تحققــت ،
مشــيدين بالجهــود التــي بذلهــا مجلــس الصحــة خــال الجائحة
ومســتويات الجاهزيــة المســتقبلية للحــد مــن الجائحــة علــى
كافــة األصعــدة والــذي تجســد مــن خــال التنســيق المســتمر
وتبــادل المعلومــات ،وعقــد االجتماعــات بشــكل مســتمر
خــال الجائحــة ومــا ترتــب عليهــا مــن تبعيــات ،مشــيدين بــدور
مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون خــال هــذه الجائحــة
لمــا فيــه مــن خيــر ومصلحــة لكافــة مواطنــي ومقيمــي دول
المجلــس
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اجتماع
أعضاء الهيئة
التنفيذية 91
أبريل ٢٠٢١

ترأســت الدكتــورة مريــم إبراهيــم الهاجــري ،الوكيــل المســاعد
للصحــة العامــة عضــو الهيئــة التنفيذيــة لمجلــس الصحــة لــدول
مجلــس التعــاون بمملكــة البحريــن ،اجتمــاع أعضــاء الهيئــة
التنفيذيــة ( )91لمجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون،
بحضــور ســعادة األســتاذ  /ســليمان بــن صالــح الدخيــل مديــر
عــام مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون ،وأعضــاء الهيئــة
التنفيذيــة بــدول المجلــس والــذي أقيــم علــى مــدار يوميــن – 7
 8ابريــل 2021م .
وتــم خــال االجتمــاع مناقشــة العديــد مــن القضايــا ومنهــا،
اســتعراض آخــر مســتجدات مشــروع المركــز الخليجــي للوقايــة
مــن األمــراض ومكافحتهــا ،واســتعراض أداء ومشــاريع
توصيــات اللجــان الفنيــة ،كمــا تــم اســتعراض مشــاريع
التوصيــات الخاصــة بفحــص الوافديــن ،الشــراء الموحــد
الخليجــي ،التســجيل المركــزي ،والشــئون الماليــة ،كمــا تمــت
مناقشــة تقريــر المراجــع الداخلــي.
الجديــر بالذكــر أن التوصيــات الصــادرة عــن االجتمــاع ســيتم
رفعهــا لالعتمــاد وإصــدار قــرارات بشــأنها فــي اجتمــاع أصحــاب
المعالــي والســعادة وزراء الصحــة لــدول مجلــس التعــاون
القــادم المزمــع عقــده فــي نهايــة شــهر أكتوبــر 2021م.
وفــي نهايــة االجتمــاع تقــدم األســتاذ  /ســليمان الدخيل بالشــكر
والثنــاء للدكتــورة مريم الهاجري لترأســها هــذا االجتماع ،وأعضاء
الهيئــة التنفيذيــة للمشــاركة الفعالــة في هــذا االجتماع.
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وكالء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون
الخليجي يعقدون اجتماعهم الـ 17
لمناقشة ُمستجدات الجائحة
مايو ٢٠٢١

عقــد أصحــاب الســعادة وكالء وزارات الصحــة بــدول مجلــس
التعــاون الخليجــي يــوم الثالثــاء الموافــق  18مايــو  2021م
وبمشــاركة مجلــس الصحــة لدول مجلس التعــاون ،اجتماعهم
ودوليــا
إقليميــا
الســابع عشــر لمناقشــة مســتجدات الجائحــة
ً
ً
عبــر االتصــال المرئــي.
وفي بداية االجتماع الـ  17رحب وكيل وزارة الصحة البحريني
بــوكالء وزارات الصحــة بــدول مجلــس التعــاون الخليجي معربا
عــن أطيــب تحياتــه بمناســبة عيــد الفطــر الســعيد ،متمنيــا بــأن
يعــاد علــى الجميــع بــدوام الصحــة والســامة أزمنــة عديــدة ،
وقــد تطــرق وكالء وزارات الصحــة فــي اجتماعهــم إلــى عــدة
مواضيــع تتعلــق بمســتجدات فيــروس كورونــا ،ومناقشــة
آخــر مســتجدات التطعيمــات ،مــع التطــرق إلــى التطعيمــات
المعتمــدة فــي دول مجلــس التعــاون.

واختتــم االجتمــاع بطــرح كافــة المســتجدات المتعلقــة
بفيــروس كورونــا (كوفيــد  ،)19 -واإلجــراءات المتخــذة في كل
دولــة ،إلــى جانــب المقترحــات المطروحــة للمرحلــة القادمــة،
معربيــن عــن شــكرهم وتقديريهــم لجميــع القطاعــات الصحيــة
التــي بذلــت وتبــذل الكثيــر منــذ ظهــور الفيــروس إلــى اليــوم
مــن أجــل الحــد مــن انتشــار الفيــروس ،مؤكديــن علــى ضــرورة
مواصلــة الــروح العاليــة والمهنيــة فــي التعاطــي مــع مراحــل
الفيــروس .ودعــا وكالء الصحــة لــدول مجلــس التعــاون
المواطنيــن والمقيميــن بــدول المجلــس إلى ضــرورة االلتزام
التــام باإلجــراءات االحترازيــة والوقائيــة مــن ارتــداء الكمامــات
وتجنــب التجمعــات والمحافظــة علــى التباعــد االجتماعــي،
مــع ضــرورة المبــادرة بأخــذ التطعيــم لمــا لــه مــن أثــر كبيــر فــي
خلــق مناعــة مجتمعيــة ضــد الفيــروس ومضاعفاتــه.

وبحــث وكالء وزارات الصحــة بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي
توحيــد إجــراءات دخــول المواطنيــن عبــر المنافــذ بــدول مجلس
التعــاون  ،كمــا ناقــش االجتمــاع ايضـ ًـا إمكانيــة تفعيــل دراســة
فحــص التسلســل الجينــي لعينــات كوفيــد .19
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ً
عالميا
الفعالة للجائحة كنموذج يحتذى به
في إطار ريادتها العالمية في االستجابة
ّ

دولة اإلمارات األولى عالميا بعد  FDAفي
اعتماد دواء جديد مبتكر وواعد لمرضى
كوفيد19-

يســاهم الــدواء فــي تقليــل فتــرة االستشــفاء والبقــاء بالمستشــفى ألكثــر مــن 24
•
ســاعة وخفــض عــدد الوفيــات بنســبة تصــل إلــى %85
•

أثبت الدراسات فعاليته في عالج الفيروس المتحور والطفرات المستجدة

أعلنــت وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع عــن منــح االســتخدام
الطــارئ لــدواء جديــد فعــال لكوفيــد 19-أنتجتــه شــركة GSK
العالميــة ،لتغــدو بذلــك دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
األولــى عالميـ ًـا بعــد تصديــق وموافقــة إدارة الغــذاء والــدواء
األمريكيــة  FDAعلــى االســتخدام الطــارئ لــه ،ممــا يم ّكــن من
االســتخدام الفــوري لهــذا العــاج بالدولــة حيــث سيســهم
فــي الحــد مــن عــدد الحــاالت التــي تســتدعي الدخــول إلــى
المستشــفى ألكثــر مــن  24ســاعة وخفــض عــدد الوفيــات
الناجمــة عــن اإلصابــة بفيــروس كوفيــد  19بنســبة تصــل إلــى
 ٪85عنــد إعطائــه للمرضــى كعــاج مبكــر.
ومنحــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة االســتخدام
الطــارئ لــدواء «»7831-Sotrovimab- VIRالــذي يعتمــد علــى
«األجســام المضــادة أحاديــة النســيلة» لعــاج المصابيــن
عامــا فأكثــر والذيــن يواجهــون خطــرا
ممــن تبلــغ أعمارهــم ً 12
كبيــرا لإلصابــة بأعــراض كوفيــد –  19الحــادة والدخــول الــى
جــراء تداعيــات المــرض.
المستشــفى ّ
اسبقية عالمية
وقــال معالــي عبــد الرحمــن بــن محمــد العويــس وزيــر الصحــة
ووقايــة المجتمــع إن هــذا االنجــاز النوعــي يأتــي فــي إطــار
حــرص دولــة اإلمــارات علــى ترســيخ ريادتهــا وأســبقيتها فــي
االســتجابة الفعالــة للجائحــة كنمــوذج يحتــذى بــه عالميـ ًـا مــن
خــال اســتقطاب وتوفيــر األدويــة المبتكــرة التــي ثبتــت
فاعليتهــا وكفاءتهــا ،وإجازتهــا ضمــن بروتوكــوالت العــاج،
بمــا يســهم بشــكل كبيــر فــي تســريع تعافــي المرضــى

وتقليــل مــدة البقــاء فــي العنايــة المركــزة وخفــض الوفيــات،
باإلضافــة إلــى مواصلــة إجــراء الفحوصــات وتوفيــر اللقاحات
ضمــن صــدارة دول العالــم فــي التعامــل بكفــاءة مــع جائحــة
كوفيــد .19
وأضــاف معاليــه أن هــذا اإلنجــاز يعتبــر ثمــرة حــرص القيــادة
الرشــيدة علــى تســخير أفضــل اإلمكانــات والمــوارد وحمايــة
المكتســبات التــي تحققــت خــال الفتــرة الماضيــة علــى
المســتويات كافــة ،مؤكــدا معاليــه علــى أهميــة الشــراكة بيــن
القطــاع الصحــي فــي الدولة والمؤسســات البحثيــة العالمية
والقطــاع الخــاص الطبــي والدوائــي واالعتمــاد علــى العلــوم
واالبتــكار ،ولعــل هــذا يعتبــر أحــد الــدروس المســتفادة مــن
جائحــة كوفيــد 19-والتــي أثبتــت فيهــا دولــة اإلمــارت نجاحهــا
فــي مواجهــة أكبــر أزمــة صحيــة فــي التاريــخ الحديــث ،حيــث
أن اكتشــاف الحلــول المبتكــرة والعالجــات مــن أجــل تقديــم
رعايــة صحيــة متميــزة وفعالــة خاصــة خــال انتشــار األوبئــة
يمكــن أن تســاعد الحكومــات علــى مواجهــة األزمــات الصحيــة
بصــورة أكثــر فعاليــة ونجاعــة.
ريادة اإلمارات في تبني تقنيات جديدة واعدة
وأكــد ســعادة الدكتــور محمــد ســليم العلمــاء وكيــل وزارة
الصحــة ووقايــة المجتمــع رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة
اإلمــارات للخدمــات الصحيــة أن دولــة اإلمــارات عملــت بــكل
ً
جــزءا
عزيمــة منــذ األيــام األولــى للجائحــة علــى أن تكــون
ـا فــي الجهــود العالميــة غيــر المســبوقة للبحــث وتطويــر
فاعـ ً
اختبــارات ولقاحــات وأدويــة جديــدة ،كمــا تعمــل علــى أن
8

تكــون الدولــة األولــى فــي اعتمــاد وترخيــص وإطــاق أحــدث
التقنيــات لحمايــة صحــة المجتمــع .حيــث ترتكــز اســتراتيجية
الــوزارة علــى تبنــي تقنيــات جديــدة واعــدة ،فــي جهودهــا
للســيطرة علــى فيــروس كوفيــد.»19-
وقــال ســعادته إن الــوزارة عــززت شــراكتها مــع شــركة GSK
الرائــدة عالميـ ًـا فــي الصناعــات الدوائيــة ضمــن حرصهــا علــى
ضمــان الوصــول المبكــر لألدويــة الحديثــة المبتكــرة ،مــن
الترخيــص والشــحنات إلــى التدريــب والمبــادئ التوجيهيــة
لألطبــاء حــول االســتخدام المناســب ،وكيفيــة توجيــه
المرضــى إلــى المنشــآت التــي ســيتوفر فيها الــدواء الجديد.
وأشــار ســعادة الدكتــور العلمــاء إلــى إن دولــة اإلمــارات
ســباقة فــي تســجيل األدويــة المبتكــرة عالميــا وفــق آليــة
مســتحدثة تــم تخصيصهــا لتقييــم واعتمــاد األدويــة الحاصلــة
علــى صفــة الريــادة أو األولــى مــن نوعهــا فــي العالــم.
ضمــن المســار الســريع المســتعجل للتقييــم والتســجيل
الدوائــي .ومنوهـ ًـا إلــى أن إجــازة هــذا الــدواء المبتكــر يأتــي
ً
تنفيــذا للقانــون االتحــادي رقــم  8لســنة  2019فــي شــأن
المنتجــات الطبيــة ومهنــة الصيدلــة والمنشــآت الصيدالنيــة.

جودة وكفاءة المنظومة الصحية
ويأتــي اختيــار شــركة  GSKالمبتكــرة لــدواء ( Sotrovimab
7831 (Virلدولــة اإلمــارات كأول دولــة فــي العالــم لترخيــص
وتوريــد الشــحنات األولــى مــن الــدواء الجديــد لكوفيــد،19-
بنــاء علــى الشــراكة االســتراتيجية الراســخة منــذ مــدة طويلــة،
وانطالقـ ًـا مــن الثقــة فــي مكانــة اإلمــارات العالميــة ،والرؤيــة
الواضحــة لقيــادة الدولــة وإيمانهــا بــأن الوصــول لحــل جــذري
للجائحــة يأتــى مــن خــال تضامــن وتعــاون دولــي واســعين،
إضافــة إلــى جــودة وكفــاءة المنظومــة الصحيــة وقدراتهــا
اللوجســتية وبنيتهــا التحتيــة الرائــدة عالميـ ًـا.
فإجــازة دواء جديــدا أثبتــت الدراســات فعاليتــه فــي عــاج
الفيــروس المتحــور والطفــرات المســتجدة منــه ويســاعد
فــي تســريع شــفاء المصابيــن وتقليــل الوفيــات بيــن
ً
تطــورا إيجابيــا فــي المعركــة
مرضــى كوفيــد ،19-يمثــل
المســتمرة ضــد الفيــروس» ،بالتزامــن مــع التقــدم الــذي
تحققــه دولــة اإلمــارات فــي توفيــر اللقاحــات والعالجــات،
ومــا يــدل علــى تلــك النتائــج اإليجابيــة التــي وصلنــا لهــا اليــوم
ً
أيضــا فــي
هــو ارتفــاع حــاالت الشــفاء واالنخفــاض الكبيــر
نســبة الوفيــات.

شراكة وثيقة
وقالــت جيزيــم أكاليــن العضــو المنتــدب ونائــب رئيــس شــركة
 GSKالخليــج« ،نحــن نعمــل فــي شــراكة وثيقــة مــع وزارة
الصحــة ووقايــة المجتمــع لضمــان توفــر األدويــة واللقاحــات
المبتكــرة للمرضــى الذيــن يحتاجــون إليهــا ،وهــي مهمــة
اكتســبت إلحاحـ ًـا جديـ ً
ـدا أثنــاء الوبــاء ،وذلــك فــي إطارالتــزام
 GSKبتقديــم أفضــل التطــورات العلميــة للمرضــى فــي
دولــة اإلمــارات ومنطقــة الخليــج العربــي».
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وزارة الصحة ووقاية المجتمع
تعزز الثقة بقدرات اإلمارات على
عبور مرحلة كوفيد19-
ً
عالميــا فــي مــدى تغطيــة الرعايــة
	•اإلمــارات األولــى
الصحيــة حســب مؤشــر االزدهــار2020
	•اســتمرارية األعمــال والخدمــات والمرونــة الوطنيــة
فــي إدارة األزمــات الصحيــة
ً
محليــا وارتفــاع نســبة
	•بــدء إنتــاج لقــاح كوفيــد19-
التغطيــة باللقــاح ضمــن البرنامــج الزمنــي
	•التحــول للصحــة الرقميــة والتطبيــب عــن بعــد كمحــور
لخارطــة الطريــق بمعاييــر المســتقبل
	•إغنــاء ســجل إنجــازات الــوزارة بالمزيــد مــن شــهادات
االعتمــاد الدولــي

تبــذل وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع بالتعــاون مــع الجهــات
الحكوميــة جهـ ً
ـودا متواصلــة لتعزيــز الثقــة وترســيخ التفــاؤل
بقــدرة دولــة اإلمــارات علــى عبــور مرحلــة جائحــة كوفيــد،19-
مرتكــزة علــى منظومــة عمــل وطنيــة تشــاركية بيــن مختلــف
ً
ً
متميــزا
إنجــازا
مؤسســات الدولــة ،التــي حققــت مجتمعــة
ّ
ســجلها الحافــل للمضــي
لدولــة اإلمــارات يضــاف إلــى
بخطــى ثابتــة وواثقــة نحــو التعافــي مــن جائحــة كوفيــد،19-
وذلــك مــع إعــان اإلمــارات عــن بــدء إنتاجهــا للقــاح مضــاد
لفيــروس كوفيــد 19-داخــل الدولــة تحــت اســم «حيــاة –
فاكــس» وهــو األول علــى مســتوى المنطقــة ،بالتــوازي
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مــع إطــاق مركــز لألبحــاث والتطويــر متخصــص فــي علــوم
الحيــاة والتكنولوجيــا الحيويــة وإنتــاج اللقاحــات ،ليكــون األول
مــن نوعــه علــى مســتوى العالــم العربــي.
فــي الوقــت الــذي أعلــن فيها البرنامــج الوطنــي للتطعيــم
عــن تقديمــه اللقــاح ألكثــر مــن  % 70مــن ســكان الدولــة ،فــي
إنجــاز يعكــس حــرص القيــادة الرشــيدة علــى ســامة أفــراد
المجتمــع ،وتوفيــر أفضــل الممارســات لضمــان صحتهــم.
مــن خــال تغطيــة وتطعيــم أكبــر عــدد مــن الســكان وتوفيــر
مختلــف أنــواع اللقاحــات بشــكل مجانــي لجميــع الجنســيات.
ً
وتأكيــدا علــى رؤيــة ومســيرة اإلمــارات اإلنســانية التــي

تخطــت بعطائهــا حــدود الجغرافيــا وامتــدت لمختلــف أقطــار
العالــم ،تقــود دولــة اإلمــارات «ائتــاف األمــل» وهــو شــراكة
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص تتخــذ مــن العاصمــة أبوظبــي
ً
مقــرا لهــا ،لإلشــراف علــى تنســيق عمليــة التوزيــع اآلمــن

لمليــارات الجرعــات مــن لقــاح «كوفيــد »19-حــول العالــم.
الثقة بالمنظومة الصحية
وتواصــل دولــة اإلمــارات تســخير قدراتهــا وإمكاناتهــا
لتوفيــر الخدمــات الصحيــة والفحوصــات المخبريــة وتقديــم
التطعيمــات بكفــاءة عاليــة ،بمــا ينســجم مــع اســتراتيجية
الدولــة فــي اســتمرارية األعمال والمرونــة الوطنية في إدارة
األزمــات الصحيــة ،مــن خــال الجاهزيــة والخطــط االســتباقية،
وتوظيــف الحلــول التكنولوجيــة المبتكــرة والبنيــة التحتيــة
المتقدمــة ،والــذي بــدوره يرســخ الثقــة بكفــاءة المنظومــة
الصحيــة وقدرتهــا علــى حمايــة صحــة المجتمــع وتعزيــز روح
التفــاؤل وزيــادة نســبة االطمئنــان بقــرب مرحلــة التعافــي،
بمــا يؤكــد أن اإلمــارات ماضيــة بقــوة وثبــات فــي مســارها
نحــو تحقيــق الريــادة العالميــة حتــى فــي ظــل األزمــات
ً
عالميــا فــي
والتحديــات ،حيــت تبــوأت الدولــة المركــز األول
مؤشــر مــدى تغطيــة الرعايــة الصحيــة حســب مؤشــر االزدهــار
لعــام .2020
نموذج عالمي ُيحتذى
وتمضــي دولــة اإلمــارات بإنجازاتهــا للتأكيــد علــى نهجهــا
الراســخ وســعيها الدائــم لتحقيــق العدالــة والمســاواة
الصحيــة كنمــوذج عالمــي يحتــذى بــه ،فــي إدارة وحوكمــة
مرحلــة كوفيــد 19-وترســيخ مكانتهــا التنافســية العالميــة
فــي مجــال الرعايــة الصحيــة بوتيــرة تصاعديــة ،مرتكــزة علــى
رؤيــة استشــرافية وفــرق عمــل متأهبــة لمواصلــة اإلنجــازات
والحفــاظ علــى المكتســبات وحمايــة المــوارد الوطنيــة .فــي
الوقــت الــذي حظيــت فيــه الكــوادر الطبيــة فــي خــط الدفــاع
األول بــكل التقديــر والعرفــان مــن القيــادة الرشــيدة بالدولــة

ً
تثمينــا لعطائهــم وتضحياتهــم فــي حمايــة صحــة أفــراد
المجتمــع.
االستدامة واألمن الصحي
ولقــد حققــت الــوزارة عــدة إنجــازات تعــزز مــن مكانتهــا
فــي مصــاف المؤسســات العريقــة المطبقــة ألفضــل
الممارســات والمعاييــر الدوليــة ،وذلــك بحصولهــا علــى
االعتمــاد الدولــي فــي إدارة األزمــات مــن خــال الجاهزيــة
والخطــط االســتباقية وتوفيــر برامــج العمــل المناســبة
لضمــان اســتمرارية األعمــال ،واالعتمــاد الدولــي فــي
إدارة االبتــكار وإدارة المعرفــة كأول جهــة حكوميــة فــي
العالــم تحقــق الفئــة البالتينيــة .باإلضافــة إلــى نجــاح الــوزارة
بتعزيــز ممارســات الصحــة الرقميــة والتطبيــب عــن بعــد
كمحــور لخارطــة الطريــق بمعاييــر المســتقبل ،واالســتثمار
المســتدام فــي الكفــاءات الوطنيــة ،وتطويــر مراكــز بحثيــة
لتحســين الجاهزيــة لمواجهــة األمــراض المســتقبلية ،مــع
حــرص الــوزارة علــى دمــج التكنولوجيــا المبتكــرة فــي وســائل
التشــخيص والعــاج باالســتفادة مــن البيانــات التنبؤيــة،
لتحقيــق االســتدامة واألمــن الصحــي ،ومواصلــة تطويــر
البروتوكــوالت الطبيــة وتطبيــق الجــودة والحوكمــة ،لالرتقــاء
بالخدمــات وتعزيــز ســامة المرضــى.
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اإلمارات

في إنجاز يعزز المكانة التنافسية لدولة اإلمارات

وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع أول جهــة
اتحاديــة فــي المنطقــة وأول جهــة صحية
عالميــة تحصــل بوقــت واحــد علــى 3
شــهادات آيــزو

فــي إدارة وجــودة البيانــات ،المعلوماتيــة الصحية،
وإدارة الدراســات وتحليــل البيانات

ً
ً
متميــزا يشــكل إضافــة نوعيــة لســجل دولــة اإلمــارات فــي مياديــن الريــادة
إنجــازا
حققــت وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع
العالميــة ،حيــث أصبحــت أول جهــة اتحاديــة فــي المنطقــة وأول جهــة صحيــة عالميــة تجمــع  3شــهادات آيــزو دفعــة واحــدة فــي
إدارة وجــودة البيانــات ،المعلوماتيــة الصحيــة ،وإدارة الدراســات وتحليــل البيانــات وفــق معاييــر الجــودة العالميــة .ويشــكل
هــذا اإلنجــاز تأكيـ ً
ـدا علــى التــزام الــوزارة بمعاييــر الجــودة كمنهــج عمــل فــي إطــار ســعيها لتغــدو مؤسســة رائــدة مســتدامة
ومبتكــرة وفــق أفضــل الممارســات العالميــة.
وشــهد تســليم شــهادات اآليــزو فــي ديــوان الــوزارة بدبــي ســعادة الدكتــور محمــد ســليم العلمــاء وكيــل الــوزارة رئيــس
مجلــس إدارة مؤسســة اإلمــارات للخدمــات الصحيــة ،حيــث ســلم ممثــل الهيئــة العالميــة لحلــول األعمــال الشــهادات لســعادة
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الدكتــور يوســف محمــد الســركال مديــر عــام مؤسســة
اإلمــارات للخدمــات الصحيــة ،بحضــور ســعادة الدكتــور
حســين عبــد الرحمــن الرنــد وكيــل الــوزارة المســاعد لقطــاع
المراكــز والعيــادات الصحيــة والصحــة العامــة.
إنجاز عالمي
وأكــد ســعادة الدكتــور محمــد ســليم العلمــاء وكيــل الــوزارة
رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة اإلمــارات للخدمــات الصحيــة
أن هــذا اإلنجــاز العالمــي يعــزز مكانــة دولــة اإلمــارات عالميـ ًـا
علــى خارطــة التنافســية ،حيــث تعتبــر وزارة الصحــة ووقايــة
المجتمــع أول جهــة عالميــة فــي المجــال الصحي تحصل على
هــذه المواصفــات بصــورة متكاملــة ومتخصصة فــي المجال
الصحــي .ويأتــي ذلــك تتويجـ ًـا لجهــود الــوزارة المبذولــة فــي
مجــال الدراســات واألبحــاث وإدارة البيانــات ،مــن خالل تطوير
األداء المؤسســي وتعزيــز مفهــوم حوكمــة القطــاع الصحــي
لالرتقــاء بالخدمــات واســتدامتها ،والتــي تمثلــت فــي توفيــر
المــوارد والبنيــة التحتيــة الالزمــة إلدارة البيانــات ،وتنفيــذ
الدراســات والبحــوث اإلحصائيــة وفــق األســس والمعاييــر
العالميــة المعتمــدة .وتقــدم ســعادة الدكتــور العلمــاء بجزيــل
الشــكر إلــى فريــق العمــل فــي الــوزارة علــى هــذا االنجــاز
غيــر المســبوق الــذي يلبــي رؤيــة وتطلعــات القيــادة الرشــيدة
فــي تحقيــق المراكــز الرياديــة علــى مختلــف الصعــد.
ً
عالميا
األول من نوعه
مــن ناحيتــه أشــار ســعادة الدكتــور يوســف محمــد الســركال
مديــر عــام مؤسســة اإلمــارات للخدمــات الصحيــة إلــى أن
ً
ً
دوليــا
اعترافــا
الحصــول علــى شــهادة «اآليــزو» يمثــل
بجــودة األداء وكفــاءة الكــوادر المتخصصــة كمــا يعــزز الجهــود
المبذولــة نحــو تحقيــق التميــز المؤسســي وتطبيــق أفضــل
الممارســات العالميــة ،وبالرغــم مــن التحديــات التــي رافقــت
انتشــار كوفيــد 19-فــإن منشــآتنا الصحيــة حققــت متطلبــات
المرونــة الوطنيــة وحافظــت علــى اســتمرارية األعمــال.
مؤكـ ً
ـدا ســعادته مواصلــة االلتــزام بمعاييــر االســتدامة فــي
الخدمــات الطبيــة واإلداريــة والعمــل باســتمرار علــى دعــم
اإلبــداع واالبتــكار فــي كافــة القطاعــات والمرافــق الصحيــة،
ولفــت ســعادته إلــى أن هــذا اإلنجــاز العالمــي للــوزارة
واألول مــن نوعــه يأتــي بفضــل دعــم وتوجيهــات الحكومــة
الرشــيدة نحــو االرتقــاء بالريــادة التنافســية للدولــة وفــق رؤيــة
مئويــة اإلمــارات.
يعكس حجم الجهود
بــدوره نـ ّـوه ســعادة الدكتــور حســين عبــد الرحمــن الرنــد وكيــل
الــوزارة المســاعد لقطــاع المراكــز والعيــادات الصحية والصحة
العامــة إلــى أن نيــل شــهادات اآليــزو فــي إدارة وجــودة
البيانــات والمعلوماتيــة الصحيــة وإدارة الدراســات وتحليــل
البيانــات ،يعكــس حجــم الجهــود المبذولــة لتحديــث قاعــدة
البيانــات الصحيــة باالســتناد إلــى الحقائــق اإلحصائيــة بهــدف
تطويــر السياســات واالســتراتيجيات لتحســين جــودة خدمــات

الرعايــة الصحيــة ،مــن خــال قيــاس المؤشــرات الصحيــة،
وفــي إطــار تحقيــق اســتراتيجية الــوزارة نحــو تطويــر نظــم
المعلومــات الصحيــة وتطبيــق معاييــر عالميــة فــي إدارة
البنيــة التحتيــة فــي المنشــآت الصحيــة ،بمــا يســهم فــي
تحقيــق مســتهدفات األجنــدة الوطنيــة وأهــداف التنميــة
الشــاملة .2030

معايير المواصفات القياسية
وأوضحــت الدكتــورة عليــاء حربــي مديــرة مركــز اإلحصــاء
واألبحــاث الصحيــة أن الحصــول علــى شــهادات اآليــزو
يأتــي بعــد التــزام المركــز بتلبيــة متطلبــات مواصفــة
إدارة الدراســات وتحليل البيانات  ،2019 :20252 ISOوالتــي
تتضمــن طــرق جمــع البيانــات وتحديــد حجــم العينــات الخاصــة
بالدراســة وفــق القواعــد االحصائيــة ومعالجــة البيانــات مــن
ناحيــة الترميــز والتحليــل واألمــن المعلوماتي .باإلضافــة
لمواصفــة إدارة جــودة البيانــات  61:2016 8000 ISOكمرجــع
لتقييــم وتحســين النضــج التنظيمــي مــن خــال إيجــاد إطــار
عمــل مركــزي إلدارة جــودة البيانات وتتبــع األســاليب الجذريــة
لتوافــق البيانــات وتصحيحهــا.
وأضافــت الدكتــورة عليــاء الحربــي أن مواصفــات
إدارة المعلومات الصحيــة  29585:2010 ISO/ TSتشــمل
مجموعــة شــاملة مــن المبــادئ التوجيهيــة لحفــظ ونشــر
البيانــات الصحيــة الســريرية والتــي تتعلــق بمختلــف طــرق
جمــع البيانــات وتصنيفهــا وطــرق حفظهــا ونشــرها ،مــن
ناحيــة إدارة وتخزيــن ونشــر البيانــات الصحيــة «الســريرية»
ووصــف العوامــل المؤثــرة فيها .والقــدرة علــى تحليــل
البيانــات الصحيــة للمســاعدة فــي دعــم السياســات الفعالــة
وصنــع القــرار ،وتحســين جــودة الرعايــة والخدمــات الصحيــة
مــن خــال قــراءة البيانــات الصحيــة وتطويــر وســائل التعلــم
والبحــث العلمــي التخصصــي.
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اإلمارات

ً
تجسيدا لرؤية اإلمارات اإلنسانية وانعكاس لنهجها العالمي في العطاء والخير

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنجح بإعادة

ً
أصما خالل  4سنوات
السمع إلى 50

ضمــن مبــادرة «ســاعدني اســمع» التــي أطلقتهــا الــوزارة منــذ عــام  2017بتوجيهــات معالــي
الوزيــر
د .حســين الرنــد  :المبــادرة مســتمرة وعلــى اســتعداد لمســاعدة المزيــد مــن األطفــال فاقــدي
الســمع
كشــفت وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع عــن نجاحهــا بإجــراء
ً
مجانــا فــي
ثــاث عمليــات لزراعــة القوقعــة اإللكترونيــة
مستشــفى القاســمي لطفليــن مــن جنســية عربيــة بعمــر
ســنتين وأربــع ســنوات ،وشــاب مــن جنســية عربيــة بعمــر
 35ســنة ،كانــوا جميعهــم يعانــون مــن الصمــم الوراثــي
منــذ الــوالدة والتهابــات أذنيــة ،وذلــك فــي إطــار مبــادرة
«ســاعدني اســمع» إحــدى مبــادرات الــوزارة التــي أطلقتهــا
فــي «عــام الخيــر» بتوجيهــات معالــي عبــد الرحمــن بــن محمــد
العويــس وزيــر الصحــة ووقايــة المجتمــع ،ومتابعــة ســعادة

الدكتــور حســين عبــد الرحمــن الرنــد وكیــل الــوزارة المســاعد
لقطــاع المراكــز والعیــادات الصحیــة والصحــة العامــة.
وتعــد مبــادرة «ســاعدني اســمع» األولــى مــن نوعهــا علــى
مســتوى دولــة اإلمــارات التــي أطلقتهــا الــوزارة منــذ العــام
 ،2017تجسـ ً
ـيدا لرؤيــة اإلمــارات اإلنســانية وانعكاسـ ًـا لنهجهــا
العالمــي فــي العطــاء والخيــر .بهــدف إســعاد األطفــال
فاقــدي الســمع مــن جميــع الجنســيات ومســاعدتهم
بتوفيــر نفقــات تكاليــف العمليــات والغرســات الســمعية
ً
مجانــا ،وإعــادة دمجهــم فــي المجتمــع ،ليبلــغ بذلــك عــدد
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المســتفيدين مــن زراعــة القوقعــة وإعــادة الســمع  50أصمـ ًـا
مــن المقيميــن فــي الدولــة مــن جميــع الجنســيات.
مبادرة إنسانية نوعية
وأكــد ســعادة الدكتــور الرنــد أن مبــادرة «ســاعدني أســمع»،
تعــد مــن المبــادرات اإلنســانية النوعيــة التــي أطلقتهــا الوزارة
بالتعــاون مــع شــركائها االســتراتيجيين ،لمســاعدة المقيميــن
فــي الدولــة مــن ذوي الدخــل المحــدود الذيــن ال تســتطيع
عائالتهــم تحمــل نفقــات معالجــة فقــدان الســمع .حيــث تبلــغ
ً
الفتــا إلــى أن
تكلفــة العمليــة الجراحيــة  150ألــف درهــم.
المبــادرة مســتمرة وعلــى اســتعداد لمســاعدة المزيــد مــن
األطفــال فاقــدي الســمع ،فــي إطــار رؤيــة دولــة اإلمــارات
ونهجهــا القائمــان علــى القيــم اإلنســانية النبيلــة وتقديــم يــد
العــون للمحتاجيــن مــن جميــع الجنســيات ،لترســيخ دور الدولــة
كعاصمــة إقليميــة وعالميــة للعمــل اإلنســاني وخدمــة
البشــرية ،وتعزيــز قيــم وثقافــة الخيــر فــي مجتمعنــا.

إعادة األمل للصم
وأوضحــت الدكتــورة إيمــان الهولي استشــاري ورئيس قســم
األنف واألذن والحنجرة في مستشفى القاسمي أن جميع
العمليــات تكللــت بالنجــاح حيــث تــم غــرس الجهــاز اإللكترونــي
فــي األذن الداخليــة للمرضــى ،وســوف يتــم التنســيق مــع
معالــج الــكالم وتشــغيل الجهــاز بعــد أســبوعين لثالث أســابيع
مــن العمليــة ،ليصبــح بعدهــا المرضــى قادريــن وألول مــرة
علــى الســمع .وأضافــت الهولــي أن توســعة قســم طــب
األنــف واألذن والحنجــرة فــي المستشــفى وتزويــده بأحــدث
تقنيــات زراعــة القوقعــة وفقـ ًـا ألعلــى الممارســات العالميــة،
أســهم فــي نجــاح هــذا النــوع مــن العمليــات الدقيقــة وإعــادة
األمــل المصابيــن بإعاقــات الســمع الشــديدة والصمــم،
وتمكنهــم مــن اســتعادة ســمعهم بنجــاح .ممــا يرســخ مكانــة
مستشــفى القاســمي كأحــد المستشــفيات الرائــدة فــي
اإلمــارات والمنطقــة فــي مجــال عمليــات زراعــة القوقعــة .

وأعــرب الدكتــور حســين الرنــد عــن ســعادته بنجــاح عمليــات
زراعــة القوقعــة التــي تغيــر مجــرى حيــاة الخاضعيــن لهــا ،حيــث
تمكنهــم مــن الســمع والتواصــل والتطــور كأقرانهــم مــع مرور
الوقــت ،وبالتالــي االندمــاج بشــكل فاعــل فــي المجتمــع
ً
مشــيرا إلــى أن جميــع العمليــات
نتيجــة لتطــور التقنيــات،
تــم إجراؤهــا فــي مستشــفى القاســمي بالشــارقة ،بجهــود
وكفــاءة مجموعــة مــن الجراحيــن واألطبــاء المختصيــن،
وبالتعــاون مــع إحــدى الشــركات العالميــة المنتجــة للغرســات
الســمعية ومــع برنامــج «ألــم وأمــل» الخيــري واإلنســاني.
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البحرين

مركز الجينوم الوطني بمملكة البحرين ..مساهمة في
الوقاية من األمراض الوراثية وتطوير العالجات لتوفير
حياة صحية ووقاية لألجيال الحالية والمستقبلية
ـتكماال لمتابعــة اإلنجــازات والنجاحــات التــي حققهــا مركــز
اسـ
ً
ً
الجينــوم الوطنــي الــذي تــم تدشــينه تنفيــذا للتوجيهــات
الســديدة لصاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد
ً
واهتمامــا
آل خليفــة ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء،
مــن وزارة الصحــة علــى تنفيــذ هــذه التوجيهــات لمــا ســيمثله
هــذا المركــز مــن إســهام فــي الوقايــة مــن األمــراض الوراثيــة
وتطويــر اســتراتيجيات وقائيــة وعالجيــة فعالــة يتــم تســخيرها
لصالــح خدمــة المجتمــع البحرينــي وحمايتــه مــن مخاطــر هــذه
األمــراض وتوفيــر الحلــول التشــخيصية والعالجيــة الممكنــة
التــي تواكــب أحــدث المســتجدات والتطــورات الصحيــة
العالميــة .
تــم فــي وقــت ســابق تدشــين مركــز الجينــوم الوطني فــي
ســياق دعــم الحكومــة مملكــة البحريــن الموقــرة للعلــوم
الصحيــة المبتكــرة فــي مجــال علــم الجينــوم واألمــراض
الوراثيــة التــي تواجــه المجتمــع البحرينــي ،ومــن منطلــق
حرصهــا علــى رفــع جــودة الخدمــات الصحيــة والوقايــة مــن
األمــراض وبصفــة خاصــة األمــراض الوراثيــة والمســتعصية
ً
وأخــذا بأحــدث األســاليب العلميــة المبتكــرة ،مــن
والفتاكــة،
خــال إنشــاء مركــز متخصــص لتحليــل الجينــات ،إذ يواصــل
مركــز الجينــوم الوطنــي عملــه فــي اإلســهام للوقايــة مــن
األمــراض الوراثيــة وتطويــر أدويــة فعالــة لعالجهــا ،ممــا
يســاعد علــى توفيــر حيــاة صحيــة ووقايــة مــن األمــراض
لألجيــال الحاليــة والقادمــة.

ً
ونظــرا ألهميــة هــذا المشــروع الوطنــي ،قطــع الفريــق
المختــص أشــواطا كبيــرة إلــى اليــوم ،فقــد تــم إنجــاز عــدد مــن
المهــام والمتمثلــة فــي اســتكمال العــدد المقــرر للمرحلــة
االولــى للمشــروع والبالــغ  6000عينــة مــن ضمنهــا 2000
عينــة للمصابيــن بأمــراض نــادرة وذويهــم ،و 4000عينــة أخــرى
مــن المشــاركين االخريــن ،ومــن المؤمــل اســتكمال باقــي
العينــات المســتهدفة للمرحلــة الثانيــة مــن خطــة المشــروع
بحلــول نهايــة العــام الجــاري  ،2021باإلضافــة الــى قيــام
فريــق عمــل مشــروع الجينــوم باإلشــراف علــى عــدة دراســات
متعلقــة اتسلســل الجينــي لفيــروس كورونــا (كوفيــد )19
والجينــات للمصابيــن لمعرفــة الجينــات المتعلقــة بشــدة
اإلصابــة.
وسوف يســهم مركــز الجينــوم الوطنــي فــي الوقايــة مــن
األمــراض الوراثيــة وتطويــر اســتراتيجيات وقائيــة وعالجيــة
فعالــة ،ممــا يســاعد علــى توفيــر حيــاة صحيــة خاليــة مــن
األمــراض لألجيــال الحاليــة والقادمــة ،وذلــك مــن خــال التــزام
وزارة الصحــة بتنفيــذ الخطــط الموضوعــة بهــدف زيــادة وتيــرة
التقــدم فيهــا بمــا ينعكــس علــى تحقيــق المزيد مــن المنجزات
التنمويــة للمملكــة وأبنائهــا ،والتوصيــات حــول مركــز الجينــوم
الوطنــي الــذي يهــدف مــن خاللــه بجمــع  50ألــف عينــة خــال
خمــس 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.
16

البحرين

بنسبة تتجاوز  %80من السكان المؤهلين ألخذ التطعيم

مملكة البحرين تتخطى حاجز المليون من الجرعة
األولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا «كوفيد
– »19
ضمــن سلســلة اإلنجــازات المتواصلــة والمســتمرة لــوزارة
الصحــة البحرينيــة فــي مواجهــة فيــروس «كورونــا» ،تخطــت
مملكــة البحريــن حاجــز المليــون مــن الجرعــة األولــى مــن
التطعيــم المضــاد لكوفيــد  ، 19 -وذلــك بنســبة تتجــاوز
 %80مــن الســكان المؤهليــن ألخــذ التطعيــم ،ممــا ينــم عــن
الوعــي المجتمعــي والتــزم الجميــع باإلجــراءات االحترازيــة
والتعليمــات الصــادرة مــن فريــق البحريــن الطبــي مــن أجــل
مملكــة البحريــن ،واضعيــن نصــب أعينهــم تحقيــق االنتصــار
علــى فيــروس «كورونــا» ،فــكان اإلقبــال الالفــت مــن
المواطنيــن والمقيميــن فــي مملكــة البحريــن علــى أخــذ
اللقــاح المضــاد لفيــروس كورونــا خيــر دليــل وشــاهد علــى
وعــي المجتمــع البحرينــي وحرصــه علــى صحــة وســامة

الجميــع.
ويســهم هــذا اإلنجــاز فــي تقليــل المضاعفــات علــى
ُ
المصابيــن بفيــروس «كورونــا» مــن المواطنيــن والمقيميــن
علــى أرض مملكــة البحريــن الطيبــة ،حيــث وفرت وزارة الصحة
البحرينيــة اللقاحــات اآلمنــة والمدرجــة تحــت مظلــة منظمــة
الصحــة العالميــة والمرخصــة مــن ِقبــل الهيئــة الوطنيــة
لتنظيــم المهــن والخدمــات الصحيــة بهــدف حمايــة كل فــرد
مــن أفــراد المجتمــع البحرينــي مــن فيــروس كورونــا ،إذ قامــت
ً
مجانــا لــكل
بتوفيــر اللقاحــات المضــادة لفيــروس «كورونــا»
مواطــن ومقيــم وبشــكل اختيــاري أمــام الراغبيــن ،بمــا يؤكــد
مــا توليــه مملكــة البحريــن مــن اهتمــام بصحــة وســامة كافــة
أفــراد المجتمــع كونهــا أولويــة قصــوى ،إذ تُ عــد هــذه الخطــوة
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مــن األولويــات لتحقيــق أعلــى درجــات األمــن الصحــي،
وتأتــي ضمــن النهــج اإلنســاني الرفيــع لمملكــة البحريــن،
ً
وتنفيــذا للتوجيهــات الملكيــة الســامية مــن لــدن حضــرة
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل
البــاد المفــدى حفظــه اللــه ورعــاه ،والمتابعــة الحثيثــة مــن
لــدن صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل
خليفــة ولــي العهــد رئيــس الــوزراء حفظــه اللــه ورعــاه.

آمــن والتــي توفــر الحمايــة للجســم مــن خــال منــع العــدوى
أو الســيطرة عليهــا ،إضافــة إلــى ذلــك فــإن اللقاحــات ســوف
تدريجيــا،
تُ ســاعد الجميــع بالعــودة اآلمنــة للحيــاة الطبيعيــة
ً
ومــن ثــم تخطــي هــذه الجائحــة بــكل نجــاح لتعــم الصحــة علــى
الجميــع.

هــذا وقــد حرصــت وزارة الصحــة البحرينيــة علــى االســتمرار
فــي توعيــة المجتمــع البحرينــي وحثــه للمحافظــة علــى
المكتســبات والمنجــزات مــن خــال اســتمرار اتبــاع اإلرشــادات
والتعليمــات الصــادرة مــن الفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي
لفيــروس كورونــا ،حيــث أن المســؤولية الوطنيــة تقــع علــى
عاتــق كل فــرد مــن أفــراد المجتمــع للتصــدي للفيــروس
والحفــاظ علــى مــا حققتــه مملكــة البحريــن مــن منجــزات
طــوال مراحــل التعامــل مــع الجائحــة ،ومــن ضمنهــا أهميــة
أخــذ اللقــاح المضــاد لفيــروس «كورونــا» ،فالتحصيــن هــو
وفعالــة للحمايــة مــن األمــراض ،كمــا أن أهميــة
وســيلة آمنــة
ّ
هــذه اللقاحــات تكمــن فــي الحمايــة مــن فيــروس «كورونــا»
مــن خــال الســماح للجســم بتطويــر اســتجابة مناعيــة بشــكل
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الصحة ترحب بانضمام الدكتورة تسنيم
عطاطرة ..المعينة في البحرين ممثل لمكتب
منظمة الصحة العالمية

فــي إطــار التنســيق والتعــاون بيــن مملكــة البحريــن ممثلــة
فــي وزارة الصحــة ومنظمــة الصحة العالميــة ممثلة بالمكتب
اإلقليمــي لشــرق المتوســط ،وبعــد موافقــة مــن مجلــس
الــوزراء الموقــر بإنشــاء مكتــب قطــري للمنظمــة فــي مملكــة
البحريــن الــذي ســيتيح الفرصــة لتطويــر الخطــط والسياســات
والبرامــج الصحيــة بمــا يتفــق مــع أحــدث المســتجدات ذات
ممثــا
الصلــة ،تــم تعييــن الدكتــورة تســنيم عطاطــرة
ً
إقليميـ ًـا لمنظمــة الصحــة العالميــة إلقليــم شــرق المتوســط
فــي مملكــة البحريــن بــدء مــن  1يونيــو .2021
ً
ً
افتراضيــا عــن بعــد بيــن
اجتماعــا
وبهــذه المناســبة ،عقــد
ســعادة االســتاذة فائقــة بنــت ســعيد الصالــح وزيــرة الصحــة
ومعالــي الدكتــور أحمــد المنظــري المديــر اإلقليمــي لشــرق
المتوســط بمنظمــة الصحــة العالميــة بحضــور الدكتــورة
تســنيم عطاطــرة الممثــل المعيــن لمكتــب منظمــة الصحــة
العالميــة بمملكــة البحريــن ،وعــدد مــن المســؤولين بــوزارة
الصحــة والمكتــب اإلقليمــي للمنظمــة.
وأكــدت ســعادة وزيــرة الصحــة في هذا االجتمــاع على أهمية
تعزيــز العالقــات المتميــزة بيــن مملكــة البحريــن ومنظمــة
الصحــة العالميــة والتطويــر المســتمر لتلــك العالقــات فــي
المجــال الصحــي ،مــن خــال وجــود الممثــل المعيــن لمكتــب

منظمــة الصحــة العالميــة بمملكــة البحريــن ومتابعــة تنفيــذ
المشــاريع مــع منظمــة الصحــة العالميــة ،بمــا يســهم فــي
تطويــر الرؤيــة المســتقبلية فــي مختلــف المجــاالت الصحيــة،
وبمــا يتوافــق واألهــداف والغايــات التــي تتبناهــا المنظمــة
وتتــواءم مــع تطلعــات مملكــة البحريــن فــي المجــال الصحي.
ومــن جانبــه ،أكــد الدكتــور المنظــري علــى دور البحريــن الرائــد
فــي المجــال الصحــي وعراقتــه التــي امتــدت إلــى وقت بعيد
منــذ إنشــاء هــذه الخدمــات الصحيــة التــي كانــت مــن األوائــل
فــي المنطقــة .وأعــرب عــن تطلعــه إلــى تحقيــق النتائــج
المرجــوة بيــن الجانبيــن ،معبــرا عــن إعجابــه باإلنجــازات التــي
حققتهــا مملكــة البحريــن فــي المجــال الصحــي ،وبخاصــة
فــي مجــال التصــدي لجائحــة كورونــا كوفيــد  19التــي تعــد
نموذجــا يحتــذى بــه علــى مســتوى العالــم ،مؤكــدا أهميــة
االســتفادة مــن هــذه الخبــرة ونقلهــا لجميــع دول اإلقليــم.
ومــن جانبهــا ،بينــت الدكتــورة تســنيم عطاطــرة ،ممثــل
المنظمــة تشــرفها بــأداء هــذا الــدور ،ومؤكدة أن نجــاح البرامج
المشــتركة يأتــي فــي المقــام األول بفضــل اهتمــام مملكــة
البحريــن بتعزيــز ودعــم مســتوى التعــاون بيــن الجانبيــن،
االمــر الــذي ســاهم بالدرجــة األولــى فــي تحقيــق العديــد مــن
المنجــزات والنتائــج واألهــداف المنشــودة مــن المنظمــة.
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مملكة البحرين تضيف خدمات في
تطبيق (مجتمع واعي) تتيح للمواطنين
والمقيمين التسجيل للجرعة المنشطة
والحصول على شهادة التطعيم والحصول
على المعلومات لفحص PCR
ضمــن الجهــود المتواصلــة لتطويــر وتســهيل الخدمــات
اإللكترونيــة المتعلقــة بفيــروس كورونــا «كوفيــد »19-؛
المقدمــة للمواطنيــن والمقيميــن فــي مملكــة البحريــن،
تــم إضافــة العديــد مــن الخدمــات الجديــدة عبــر تطبيــق
«مجتمــع واعــي» ،أهمهــا خدمــة التســجيل للجرعــة
المنشــطة والحصــول علــى شــهادة التطعيــم والحصــول
علــى المعلومــات لفحــص « .»PCRهــذا باإلضافــة إلــى
خدمــات إلكترونيــة تُ ســهم فــي تيســير تحديــث البيانــات
الخاصــة بالمتطعميــن والمتعافيــن مــن فيــروس كورونــا
(كوفيــد )19-مــن المواطنيــن والمقيميــن.
وتأتــي هــذه الخدمــات عبــر التطبيــق «مجتمــع واعي» في
إطــار المســاعي المســتمرة لخدمــة الجمهــور والتيســير
عليهــم عنــد ارتيادهــم المرافــق العامــة خــال الفتــرة
القادمــة ،والتــي تتطلــب منهــم عــرض شــعار التطعيــم
أو التعافــي باللــون األخضــر فــي التطبيــق ،والــذي يفيــد
يومــا مــن
حصولهــم علــى جرعتــي التطعيــم ومــرور ً 14
آخــر جرعــة ،كمــا ويفيــد بتعافيهــم مــن الفيــروس.
وتتيــح هــذه الخدمــات الجديــدة للمســتخدمين ســرعة
التواصــل مــع المختصيــن بالجهــات المعنيــة لتحديــث
بيانــات حالــة التطعيــم والتعافــي عبــر تطبيــق «مجتمــع
واعــي» عبــر زيــارة الصفحــة الرئيســية مــن التطبيــق،
وإدخــال البيانــات المطلوبــة واســتكمال الخطــوات ليتــم
إرســال التفاصيــل إلــى الجهــة المختصــة فــي وزارة
الصحــة.
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وزارة الصحة تدشن وحدة للترصد والمتابعة
وتدعم الجهود واإلمكانيات التي يتم تسخيرها
لترصد وتتبع الحاالت القائمة بفيروس كورونا
في المجتمع البحريني
فــي إطــار الجهــود الوطنيــة الحثيثــة التــي تقــوم بهــا وزارة الصحــة بمملكــة البحريــن فــي التصــدي لجائحــة فيــروس كورونــا
كوفيــد  ، 19-وفــي ظــل تعزيــز خطــط الرصــد الوبائــي فقــد تــم تدشــين وحــدة إضافيــة جديــدة للترصــد بمبنــى وزارة الصحــة
مــن أجــل تقديــم الدعــم إلدارة الصحــة العامــة فــي ترصــد وتتبــع الحــاالت القائمــة بفيــروس كورونــا ،وذلــك انطالقـ ًـا مــن
أهميــة الــدور الــذي يضطلــع بــه الفريــق المعنــي باالتصــال وتتبــع أثــر المخالطيــن ،مــن أجــل مســاندة الصحــة العامــة لمواجهــة
الفيــروس ،خاصــة فــي مجــال االتصــاالت والمتابعــة والتنســيق لمســاعدة هــذه الحــاالت ،بهــدف إطالعهــم علــى اإلجــراء
الــازم القيــام بــه والمتعلــق باإلصابــة بالفيــروس ،إضافــة إلــى متابعــة اإلجــراءات الوقائيــة المتبعــة.
وتأتــي هــذه الوحــدة بجهــود الكفــاءات الوطنيــة الداعمــة للخطــط والبرامــج التــي يتــم تنفيذهــا فــي ســبيل التصــدي ومواجهــة
جائحــة فيــروس كورونــا ،ممــا أدى إلــى تحقيــق نتائــج إيجابيــة فــي هــذا الشــأن لدعــم جهــود الفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي
لفيــروس كورونــا بمــا يســهم فــي الحفــاظ علــى صحــة وســامة الجميــع.
ومــن جانــب آخــر ،يضطلــع الفريــق المعنــي باالتصــال وتتبــع أثــر المخالطيــن بــدور هــام مــن أجــل مســاندة الصحــة العامــة
لمواجهــة الفيــروس ،خاصــة فــي مجــال االتصــاالت والمتابعــة والتنســيق لمســاعدة هــذه الحــاالت ،حيــث تأتــي هــذه الجهــود
بهــدف اطالعهــم علــى اإلجــراء الــازم القيــام بــه والمتعلــق باإلصابــة بالفيــروس ،إضافــة إلــى متابعــة اإلجــراءات الوقائيــة
المتبعــة .علمـ ًـا بــأن الرصــد الوبائــي عمليــة مســتمرة ومنتظمــة لجمــع المعلومــات مــن المعنيــن بهــدف تحديــد االحتياجــات
واألولويــات مــن أجــل اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة فــي الوقــت المناســب.
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الصحة :تحقيق نسب عالية
وصلت إلى  %98في تحصين
كبار السن بلقاح كورونا
أعلنت الصحة السعودية عن تحقيق نسب عالية ضمن
تحصين كبار السن ( 60عام وما فوق) بلقاح كورونا حيث بلغت
في حفر الباطن  %98وفي األحساء  %93وفي القريات %93
وفي بيشة  %86وفي الرياض  %83وفي المنطقة الشرقية
 ٪80والطائف  ،٪80حتى تاريخ  16من شهر يونيو 2021م ،
حيث تم تحقيق هذه النسب بعد تطعيم هذه الفئة بجرعة
واحدة على األقل.
وكانت الصحة ومنذ بدأت الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح
كورونا قد استهدفت فئة كبار السن ضمن الفئات ذات

األولوية بالتطعيم كما أطلقت خدمة « أولوية» التي يتم
من خاللها إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا
(كوفيد )19-لمن تزيد أعمارهم عن 75سنة وأكثر لجميع
المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار
وذلك بشكل مباشر من خالل زيارة أقرب مركز لقاح بكافة
مناطق ومحافظات المملكة .
وأهابت الصحة بالمبادرة للحصول على لقاح كورونا
والتسجيل من خالل تطبيق صحتي ،مؤكدةً أن اللقاحات
فعالة وآمنة.
المعتمدة في المملكة ّ
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نجاح زراعة قوقعتان عبر عملية
واحدة بمركز القوقعة بالجوف
ً
نجاحا
سجل فريق طبي بمركز زراعة القوقعة بصحة الجوف
ّ
ً
جديدا في عملية تعد األولى من نوعها بالمركز ،حيث قام
بزراعة قوقعتين لطفل يعاني من الحمى الشوكية ،وذلك
عبر عملية جراحية واحدة.
يذكر أن هذه عملية لزراعة القوقعة تُ عد العملية رقم 105
ً
جميعا
التي يجريها المركز ،منذ إنشائه وذلك بعد تأهيلهم
بالمركز ،كما أجرى المركز عمليات نوعية وفريدة «من زراعة
ً
وأيضا زراعة سماعة عظمية من نوع ( bone
قوقعة هجين،
ً
عاما
المحدثة  ,لمرضى تراوحت أعمارهم من 85
) bridge
ّ
وحتى سن عام واحد ,وجميعها تكللت بالنجاح – ولله
الحمد.-

وأبانت صحة الجوف أن المركز يجري العمليات الجراحية
لزراعة القوقعة اإللكترونية والسماعات العظمية الظاهرة
والمخفية تحت الجلد والعظيمات السمعية ،وكذلك برمجة
السماعة الخاصة بالزراعة ،وجلسات التأهيل التخاطبي بعد
الزراعة ،كما يقدم المركز خدمات الدعم اللوجستي للزارعين،
من توفير سماعات احتياطية بعد انتهاء فترة الضمان،
وكذلك توفير مستلزمات الزراعة ،والتي يجب توفرها
ليعمل الجهاز بشكل جيد من أسالك موصلة وبطاريات
وغيرها من اللوازم.
ُيذكر أن عدد المستفيدين من الزراعات منذ بداية  2021م ,
ً
مستفيدا ‹فيما يتواصل المركز بشكل مستمر مع
بلغ 35
جميع المستفيدين الذي تمت لهم عمليات الزراعة .
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الصحة :المصابون
بالسمنة المفرطة
هم من الفئات
األكثر عرضة
لإلصابة بفيروس
كورونا ومضاعفاته
الشديدة
قالت الصحة إن األشخاص المصابين بالسمنة هم األكثر
عرضة لإلصابة بفيروس كورونا كوفيد  19ومضاعفاته
الشديدة ،ونصحت بالمبادرة بأخذ اللقاح للحماية من
مضاعفات اإلصابة بكورونا مع الحرص على تطبيق
اإلجراءات الوقائية.
ونشرت الصحة عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية
عش بصحة تصاميم إنفو جرافيك للتعريف بمخاطر السمنة
مبينة أن
ً
واألمراض المصاحبة جراء اإلصابة بهذا المرض،
السمنة تسبب ضعف المناعة وااللتهابات المزمنة والدم
المعرض للتخثر وأن كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى تفاقم

المرض .
ونصحت الصحة بأهمية تقليل الوزن والذي ُيسهم في
انخفاض مخاطر اإلصابة بالعدوى.
وأوضحت أن األمراض المتعلقة بالسمنة التي تزيد من
حاالت الخطر هي مرض السكري ،أمراض القلب ،الربو
«متوسط إلى شديد» ارتفاع ضغط الدم أمراض الكبد
أمراض الرئة متالزمة األيض.
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مجمع الملك عبد الله الطبي
بجدة ُينقذ يد مصاب من البتر
تمكّن بفضل الله فريق جراحة األوعية الدموية الطبي
بمجمع الملك عبد الله الطبي في مدينة جدة من إنقاذ يد
مصاب من البتر بعد أن تعرضت إلى قطع عميق في الذراع
اليمنى وخروج العظم من مفصل المرفق بسبب سقوطه
من الطابق الثاني في أحد المباني
وحضر المصاب إلى قسم الطوارئ ،وتبين للفريق الطبي
وجود إصابة شريانية و نزيف حاد لم تمكنهم من التدخل
الطبي العاجل إلنقاذ يده من البتر ،وتقديم العالج الالزم
له  ،وعلى الفور باشر فريق جراحة األوعية الدموية الطبي
بالمجمع الطبي الحالة و بعد الكشف الطبي المبدئي تبين
ً
ونظرا لخطورة الحالة الصحية
لهم إصابة الشريان العضدي
قرر الفريق الطبي
للمصاب من حدوث مضاعفات فقد ّ
التدخل الجراحي العاجل للحالة  ،حيث تبين عند البدء في

العملية الجراحية وجود تهتك في الشريان العضدي و
قطع في الشريان بطول  6سم مما أستدعى استعمال
الوريد الصفني من الرجل اليمنى كشريان بديل  ،وقد
استغرقت العملية  3ساعات  ،وتكللت بالنجاح بفضل الله
دون حدوث أي مضاعفات وبعدها نُ قل إلى أجنحة التنويم
تحت المالحظة الطبية إلى أن استقرت حالته الصحية،
وتمت كتابة إذن الخروج الطبيعي له في اليوم الثاني من
العملية ،وهو بصحة جيدة ولله الحمد.
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الصحة تحصل على جائزة مكة
في التميز اإلداري
حصلت وزارة الصحة على جائزة مكة للتميز في فرع التميز اإلداري ،حيث قام صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين
الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة األمير خالد الفيصل بتسليم الجائزة لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وذلك
خالل حفل الجائزة الذي ُأقيم أمس األول.
ويأتي حصول الصحة على الجائزة نظير الدور الريادي والعمل االحترافي الذي قامت به الوزارة في إدارة أزمة جائحة فيروس
كورونا بنجاح على مستوى المملكة بشكل عام ومنطقة مكة المكرمة بشكل خاص ،وقيامها بعدد من المبادرات وتدشين
عدد من التطبيقات اإللكترونية الذكية للتعامل مع األزمة والحفاظ على األمن الصحي،
وقد أعرب معالي الدكتور الربيعة عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة على هذه المبادرة الطيبة والتي
تُ جسد نجاح المملكة وريادتها في التصدي لجائحة كورونا.
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الصحة تُ فعل أنشطة
اليوم العالمي للتبرع بالدم
فعلت الصحة أنشطة اليوم العالمي للتبرع والذي ُيقام
ّ
هذا العام  2021تحت شعار (تبرع بالدم واجعل العالم ينبض
بالحياة) حيث نظمت الصحة حملة للتبرع بالدم في ديوان
الوزارة شهدت مشاركة عدد كبير من منسوبيها للتبرع بالدم.
حيث تسعى الصحة من خالل هذه األنشطة إلى التوعية
بأهمية وفوائد التبرع بالدم ،ونشر ثقافة العمل الخيري،
والتبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء،
وكذلك تبيان آثارها الصحية لدى جميع فئات المجتمع،

ً
وترسيخا للهدف اإلنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.
كما تسعى إلى تحقيق أكبر عدد ممكن من وحدات الدم
من المتبرعين ،لتأمين االحتياجات االحتياطية فوق المخزون
األساس المتوفر في بنوك الدم بوزارة الصحة.
تجدر اإلشارة إلى أن إجمالي عدد المتبرعين بالدم خالل
العام ٢٠٢٠م بلغ (  ) 342460متبرع.
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السعيدي يشارك في المنتدى
لالخالقيات في
العالمي ٔ
االعمال التجارية
ٔ
شارك معالي الدكتور /أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
 وزير الصحة في سلطنة عمان – مؤخرا في المؤتمراالفتراضي الذي نظمته مؤسسة المنتدى العالمي
لألخالقيات في األعمال التجارية ومقرها بروكسل
بمناسبة يوم الصحة العالمي.
المؤتمر الذي حمل عنوان «تغيير األنماط في عالم
الجائحة :كيف يمكن كسب الثقة من جديد؟ الصحة
والسعادة واألخالق»؛ شارك فيه مدير عام منظمة
الصحة العالمية ،وعدد من رؤساء الوزراء ،ووزراء
الصحة والدفاع واالقتصاد ،إلى جانب عدد من كبار
المسؤولين في الجهات المعنية الرائدين في مجال
السياسة واألعمال واألكاديميين والمجتمعات المدنية.
هدف المؤتمر االفتراضي إلى استعراض اآلثار
األخالقية للوباء وعواقبه ،واإلجراءات الالزمة لتحسين
صحة األفراد ورفاههم في هذه األوقات غير
المسبوقة ،وسعى إلى وضع خارطة طريق ألفضل
الممارسات الرامية إلى تعزيز األخالقيات والقيم في
جهود الصحة البدنية والعقلية في جميع أنحاء العالم.
المؤتمر تضمن جلسات نقاش رئيسية ونحو ( )23حلقة
عمل تفاعلية اديرت من قبل ( )100متحدث ،ناقشوا

خاللها الكثير من المواضيع منها السلوك العدواني
واالكتئاب ،الصحة النفسية وكيفية معالجتها ،وأزمة
القيادة األخالقية والمعنوية التي كشف عنها وباء
 ،19-Covidوالنهج الشامل للصحة والرفاه ،وتهديد
النزعة القومية للقاح ،ودور وسائل اإلعالم ،وتأثيرها
على الرياضة .كما تضمن برنامج المؤتمر جلسة
مناقشة مخصصة من قبل شركات األدوية.

وكان معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي  -وزير
الصحة  -أحد المتحدثين الرئيسيين في هذا المؤتمر.
تجدر اإلشارة إلى أن المنتدى العالمي لألخالقيات
في األعمال التجارية هي مؤسسة ذات منفعة عامة
يقع مقرها في مملكة بلجيكا ،ويديرها مجلس إدارة
عالمي.
وتعمل المؤسسة من أجل األخالقيات واالستدامة
والحوكمة الرشيدة والقيمة المشتركة على الصعيد
العالمي منذ  18عاما .ويتمتع المنتدى العالمي
لألخالقيات في مجال األعمال التجارية بمركز استشاري
خاص لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم
المتحدة.
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السلطنة تستضيف مبادرة
الصحة من ٔاجل السالم
استضافت سلطنة عمان ُممثلة في وزارة الصحة
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية عبر االتصال
اجتماعا رفيع المستوى حول «الصحة
المرئي اليوم
ً
العامة من أجل السالم» شهد مشاركة واسعة لعدد
من الدول للوقوف على أهم تجارب دول المنطقة في
مواجهة جائحة كورونا والدور المحوري للتعاون الصحي
في تعزيز العالقات بين دول المنطقة واالستقرار
والسالم.
هدف االجتماع إلى تعزيز وتبادل الخبرات والتعاون
المستمر في مجال الصحة في سياق االستجابة
ُ
لكوفيد  19والتشجيع على تحقيق مزيد من التعاون
بين الدول لتسليط الضوء على اإلمكانات الكبيرة
المحايد للصحة كجسر للسالم.
الستخدام الطابع ُ
وأكّد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير
الصحة في كلمة له خالل ترؤسه االجتماع على ضرورة
مزيد من الجهود لتحقيق التعاون والتضامن
ٍ
بذل
لحفظ السالم ،وباألخص في منطقة الشرق األوسط

والتأكيد على مواصلة العمل مع النظراء في سويسرا
للدعوة إلى ُمبادرة الصحة العالمية من أجل السالم.
حاليا التي تُ لقي
وقال معاليه إنّ ه في خضم الجائحة
ً
أن هناك تهديدات أخرى تُ قلق
بظاللها على العالم إال ّ
المجتمع الدولي كالصراعات السياسية والمخاطر
البيئية والكوارث الطبيعية والتي تؤثر بشكل مباشر
على األمن الصحي والسالم.
أن الصحة أولوية للجميع
بأن الجائحة برهنت على ّ
وأكّد ّ
ّ
بحيث إنّ ها تؤثر سواء على الفرد أو المجتمع ّ
كله؛ مما
للصحة من تأثير جذري على االقتصاد والتنمية وتبعاته
المباشرة على األمن والسالم.
بأن «المبادرة العالمية للصحة والسالم»
وأضاف
ّ
لها عدة أهداف أهمها تعزيز الجهود والتوجهات
االستراتيجية لتعزيز الدبلوماسية للتوصل إلى السالم
عبر إيجاد حلول للصراعات وحماية األنظمة الصحية،
داعيا إلى ضرورة التعاون اإلقليمي والدولي في
ً
مختلف المجاالت لمستقبل أفضل.
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وأعرب معاليه عن شكره لكل المشاركين على جهودهم
داعيا ّإياهم إلى مواصلة جهودهم
المبذولة والتزامهم،
ً
جسرا
كمؤيدين لهذه المبادرة من أجل جعل الصحة
ً
ليس فقط للسالم في مناطق النزاع وإنما للتعاون
والتضامن في جميع األوقات.
من جانبه أكّد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير
الخارجية في كلمة له خالل االجتماع ،التزام السلطنة
الدائم عبر التاريخ في دعم جهود السالم والدعوة إلى
الحوار السلمي لحل قضايا المنطقة من خالل الجهود
مضيفا أنّ ه من خالل هذه الجهود ُيمكن
ً
الدبلوماسية،
تعزيز مجال األمن الصحي.
وأشار معاليه إلى القضية الفلسطينية وما
وتطرف بحق الشعب
ترتكبه إسرائيل من اضطهاد
ُّ
داعيا المجتمع الدولي إليجاد حلول
الفلسطيني،
ً
سريعة لوقف إطالق النار وااللتزام بالقوانين الدولية
من أجل تحقيق االستقرار في المنطقة.
وفيما يخص جائحة كورونا أشار معاليه إلى أهمية
العدالة االجتماعية في توزيع اللقاحات بين دول العالم
للفئات ذات األولوية القصوى ألخذ اللقاح.
عددا من المواضيع أهمها التدخالت
ناقش االجتماع
ً
الصحية الناجحة في بناء السالم وجهود التعاون
المستمرة في منطقة الشرق األوسط التي ُيمكن
االستفادة منها للمساهمة في استقرار المنطقة،
إضافة إلى تعزيز القدرات على الصعيد اإلقليمي
في تصنيع األدوية والمنتجات الصحية (بما في ذلك
اللقاحات) واستكشاف مدى التعاون الدولي في دعم
ذلك.
أيضا إلى دعم منصات ومنظمات
ً
وتطرق االجتماع
ّ
التعاون اإلقليمية والدولية القائمة في المنطقة ،ومن
ضمنها منظمة الصحة العالمية للمساهمة بفعالية
في التضامن والتعاون اإلقليمي في مجال الصحة.
بناء
وقد وافقت السلطنة على استضافة االجتماع
ً
نظرا
على توصية من األمانة العامة لألمم المتحدة؛
ً
المتّ سمة بالدفع للحوار والسالم
لسياسة السلطنة ُ
وتقوية أواصر التعاون الدولي.
تماشيا مع سياسة السلطنة
وجاء انعقاد االجتماع
ً
الخارجية للصحة ،حيث ّ
دشنت السلطنة بالشراكة مع
سويسرا ومنظمة الصحة العالمية مبادرة «الصحة
من أجل السالم» عام  ،٢٠١٩هدفت إلى الدفع
باستراتيجية دولية لتسخير الصحة في تقريب وجهات
النظر واإلسهام في حل النزاعات.
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أعمال االجتماع االفتراضي
للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة
العالمية ١٤٩

ّ
ممثلة بوزارة الصحة مؤخرا في أعمال االجتماع االفتراضي للمجلس التنفيذي لمنظمة
شاركت سلطنة عمان
الصحة العالمية في دورته المائة وتسعة وأربعين ( )149الذي ادير من جنيف ،وذلك عبر تقنية االتصال المرئي.
وقد ترأس وفد السلطنة معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي -وزير الصحة  .النائب األول للمجلس
التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية  -بحضور سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري مندوب السلطنة
لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف ،وسعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية وكيلة وزارة
الصحة للشؤون اإلدارية والمالية والتخطيط ،وعدد من مسؤولي الوزارة  ،وعدد من المسؤولين بوزارتي الصحة
والخارجية.
ناقش االجتماع مجموعة من البنود الهامة من بينها :استحقاقات أعضاء المجلس التنفيذي وانتخاب الرئيس
ونواب والمقرر ،وحصيلة جمعية الصحة العالمية الرابعة والسبعين وأهم القرارت التي تم إعتمادها  ،ومناقشة
تقرير لجنة البرامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي والشؤون اإلدارية والتنظيمية والمالية ،ومناقشة
التقرير الخاص باجتماعات لجان الخبراء ومجموعات الدراسة.
كما استعرض االجتماع المرئي التقرير السنوي من خالل لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة ،ومواضيع  :الدورات
القادمة للمجلس التنفيذي وجمعية الصحة ،وتعزيز كفاءة المنظمة وفاعليتها في مجال تزويد البلدان بدعم
أفضل.
ً
سنويا ،ومن أهم وظائفه:
الجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية يجتمع مرتين على األقل
ً
عموما على تيسير عملها.
تنفيذ ما تقرره جمعية الصحة وتنفيذ سياساتها ،وإسداء المشورة إليها ،والعمل
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موتمر جافي وكوفاكس
المشاركة في ٔ
سام من حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم  /حفظه الله ورعاه  ، /شارك معالي
ٍ
بتكليف
ٍ
الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة اليوم عبر االتصال المرئي في مؤتمر جافي وكوفاكس تحت عنوان
/عالم واحد محمي /الذي نظمه التحالف العالمي للقاحات والتحصين /جافي./
حضر االجتماع أصحاب السعادة الوكالء وعدد من المسؤولين بالوزارة .
وأشاد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة في كلمة له بالجهود الحثيثة التي يقوم بها التحالف
العالمي للقاحات والتحصين «جافي» في جعل العالم أكثر مالئمة للعيش لماليين األشخاص ،على الرغم من
التحديات التي يواجهها التحالف بسبب هذا الوباء ،الفتً ا إلى أن التحالف أثبت قدرته على التضامن والتحرك نحو
توزيع عالمي أكثر عدالة للقاحات».
ناشدا الجهات
وأكد معاليه على ضرورة دعم كوفاكس من أجل تغطية القصور بسبب عدم كفاية الموارد المالية ُم
ً
المانحة بالمبادرة والمساهمة ولو بالقليل» حيث يؤدي توزيع األدوار على الجميع إلى انقاذ العديد من األرواح،
ولضمان وصول اللقاح إلى الدول الفقيرة بشكل عادل وسريع.
نظرا للمكانة الدولية الصحية التي تتبوأها مما جعلها
وجاء اختيار السلطنة للمشاركة في هذا الحدث العالمي
ً
همزة وصل بين أقاليم المنطقة في الصحة العالمية.
ويسعى التحالف العالمي للقاحات والتحصين «جافي» الذي تقوده منظمة الصحة العالمية وشركائها لضمان
تسريع وتيرة توزيع اللقاحات للدول الفقيرة بطريقة عادلة ،حيث يضمن االتحاد العالمي للقاحات التوزيع العادل
لعدة لقاحات ،منها لقاح شلل األطفال وغيره مما يعتبر خطوة مهمة ضد تفشي األوبئة واألمراض المعدية
في العالم.
وسعى المؤتمر الذي استضافته اليابان إلى تسريع وصول  1,8مليار جرعة من لقاح كوفيد 19للدول ذات الدخل
المنخفض من خالل التزامات السوق المسبقة لكوفاكس وذلك بجمع  2مليار دوالر أمريكي إضافية من الجهات
مسبقا قبل إطالق الحملة في
ً
المانحة والقطاع الخاص ،إضافة إلى  6,3مليار دوالر أمريكي التي تم جمعها
عالميا والتي انعقدت في أبريل
فعالية «عالم واحد محمي» وتأمين وجود الموارد لتسريع عملية التطعيم
ً
ّ
الماضي.
وجمع المؤتمر قادة الدول ،والقطاع الخاص ،والمجتمع المدني والشركاء الفنيين الرئيسيين للوقوف على
التحديات والنجاحات والدروس المستفادة والتطلع إلى السيناريوهات المحتملة للتصدي للجائحة وتعزيز األمن
ً
مستقبل.
الصحي العالمي
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خبر تدشين الحملة الوطنية
للقضاء على السل واالحتفال
باليوم العالمي للسل

دشنت وزارة الصحة في سلطنة عمان االستراتيجية الوطنية
السل ،وذلك تزامنا مع احتفال العالم باليوم
للقضاء على ُ
العالمي للسل الذي يصادف الرابع والعشرين من مارس
من كل عام والذي جاء هذا العام تحت شعار « حان الوقت
للقضاء على السل « وذلك تحت رعاية معالي الدكتور أحمد
بن محمد السعيدي وزير الصحة بحضور سعادة الدكتور جون
جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في السلطنة  ،وعدد
من أصحاب السعادة والمسؤلين في وزارة الصحة ومنظمة
الصحة العالمية وذلك في مقرمنظمة الصحة العالمية .

وتشارك السلطنة دول العالم كل عام اإلحتفال بذكرى اليوم
العالمي للسل من أجل إذكاء وعي الجمهور بالعواقب
الصحية واالجتماعية واالقتصادية المدمرة للسل  ،وتكثيف
الجهود الرامية إلى إنهائه والقضاء عليه .وياتي اختيار هذا
اليوم تخليدا لذكرى اليوم نفسه من عام  1882الذي أعلن
تسبب
فيه الدكتور روبرت كوخ عن اكتشافه للبكتيريا التي
ّ
مهد الطريق لتشخيص هذا المرض وعالج
السل ،مما ّ
المصابين به.
ُ
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تدشين كتاب البحوث العلمية
تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي -وزير
الصحة في سلطمة عمان  -دشن المستشفى السلطاني
مؤخرا كتاب « ملخصات األبحاث العلمية للطاقم الطبي
بالمستشفى السلطاني لألعوام من . »2020 -2000
جاء تدشين الكتاب من منطلق أهمية توثيق أبرز األبحاث
العلمية التي أعدت بالمستشفى السلطاني عن طريق
تجميع ملخصات األبحاث المنشورة في المجالت العلمية
من قبل الطاقم الطبي والطبي المساعد العاملين في
المستشفى السلطاني من عام  ٢٠٠٠الي  ،٢٠٢٠إلى
جانب إثراء البحث العلمي في مجال الصحة والطب.

ً
بحثا ،منها  11بحث ماجستير ،و 13بحث دكتوراة في مختلف
مجاالت الصحة والطب.
ويعد المستشفى السلطاني من أهم وأكبر المؤسسات
الصحية المرجعية على مستوى السلطنة؛ ويعود ذلك
لتعدد أقسامه ومراكزه التخصصية في مختلف مجاالت
الرعاية الصحية ،إلى جانب ريادته على المستوى العلمي
والمهني الذي اتصف به منذ افتتاحه في عام  1987وحتى
يومنا هذا ،مما جعله يتبوأ مصاف المؤسسات الصحية
الرائدة في خدمة المجتمع وعالج االمراض المختلفة.

أشرف على إعداد الكتاب لجنة البحث العلمي بالمستشفى
السلطاني  ،وبلغ عدد البحوث التي اشتملها الكتاب ؛ 674
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قطر

ً
نائبا
انتخاب وزيرة الصحة العامة
لرئيس جمعية الصحة العالمية
•قطر تدعم الدول والمنظمات لمواجهة جائحة (كوفيد)19-

انتخبت جمعية الصحة العالمية سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري ،وزير الصحة العامة نائبا لرئيس جمعية الصحة العالمية
في دورتها الرابعة والسبعين.
وتعتبر جمعية الصحة العالمية أعلى جهاز التخاذ القرارات في منظمة الصحة العالمية ،وتجتمع مرة كل عام وتحضرها وفود
من جميع الدول األعضاء التي تعمل على تحديد سياسات المنظمة وتتولى كذلك تعيين المدير العام ومراقبة السياسات
المالية التي تنتهجها المنظمة.
وترأست سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات الجمعية التي انعقدت خالل الفترة
من  24مايو حتى األول من يونيو  ،2021وفي اجتماعات الدورة ( )149للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية التي
تعقد يوم الثاني من يونيو الجاري ،وذلك عبر تقنيات االتصال عن ُبعد.
استعرضت جمعية الصحة العالمية عددا من الموضوعات المتعلقة بالركائز األربع المتمثلة في استفادة مليار شخص آخر
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من التغطية الصحية الشاملة ،وحماية مليار شخص آخر من
الطوارئ الصحية على نحو أفضل ،وتمتع مليار شخص آخر
بمزيد من الصحة والعافية ،وتعزيز كفاءة منظمة الصحة
العالمية وفاعليتها في مجال تزويد البلدان بدعم أفضل.
وأكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة
العامة أن دولة قطر تعمل بتوجيهات حكيمة من حضرة
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد
المفدى على دعم الدول والمنظمات من أجل تجاوز جائحة
(كوفيد ،)19-مشيرة إلى أن قطر قدمت مساعدات لعشرات
الدول لدعم جهودها في مواجهة الجائحة.
وأضافت سعادتها في كلمة دولة قطر أمام اجتماع جمعية
الصحة العالمية في دورتها الرابعة والسبعين« :كما
خصصت بالدنا مساهمة بقيمة  20مليون دوالر للتحالف
العالمي للقاحات والتحصين (غافي) ،باإلضافة إلى توقيع
اتفاقية مساهمة أساسية مع منظمة الصحة العالمية
بقيمة  10ماليين دوالر أمريكي لدعم برنامج العمل الثالث
عشر للمنظمة ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس
ً
احتياجا».
كورونا في الدول األكثر
كما أوضحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري أن جائحة
(كوفيد )19-أظهرت بجالء أن األمن الصحي يعتبر مسؤولية
مشتركة ،وأن العمل الجاد مسألة اساسية لتحقيق أهداف
التنمية المستدامة.
وأكدت سعادتها أن دولة قطر عملت على تنفيذ استراتيجية
شاملة لحماية السكان من خطر فيروس (كوفيد .)19-وقالت
سعادتها« :لقد أدركنا منذ بداية تفشي الجائحة أهمية
ً
شامال على مستوى كافة مؤسسات الدولة،
نهجا
تبني
ً
العلم
الفعالة للحوكمة ،واالعتماد على ِ
وتطبيق السياسات
ّ
والحقائق ،وإشراك الجمهور .وقد وضع نظامنا الصحي
عالي الجودة ،والقائم على التغطية الصحية الشاملة،
فعالة للتأهب للطوارئ والقدرة على الصمود،
خططا
ّ
وتفاعل مع هذا التحدي بتصميم والتزام .وعلى الرغم من
أننا نواجه موجات وبائية شديدة جدا ،فقد تمكنا من احتواء
أعداد الوفيات إلى مستويات منخفضة».

من الحاالت بتطبيق قرارات مبتكرة في مجال مكافحة
ً
تماشيا مع الممارسات والبروتوكوالت الدولية
الوباء
ومثال ذلك فترة عزل المصابين ،والمعايير الزمنية إلنهاء
الحمل الفيروسي لتوجيه إدارة الحاالت
العزل ،واستخدام ِ
المصابة».
وأضافت سعادتها« :كما ساهم علماؤنا على نطاق واسع
في تحسين فهم الوباء على الصعيد الدولي .وبفضل
قاعدة بياناتنا الواسعة من السجالت الطبية اإللكترونية،
تم إجراء العديد من البحوث العلمية والتي تم نشرها في
مجالت دولية مرموقة .وكمثال على تلك البحوث ،فعالية
اللقاح ضد السالالت الجديدة ومدة المناعة».
وأوضحت سعادة وزيرة الصحة العامة أنه في ظل هذه
الظروف الصعبة ،ال يجب أن تضعف األنظمة الصحية أو
تتعرض للخطر .ودعت منظمة الصحة العالمية والمجتمع
الدولي إلى دعم االستجابة الصحية في فلسطين ليتمكن
الفلسطينيون من تلقي الخدمات الصحية التي يحتاجون
إليها ،وتوفير اإلمدادات والمستلزمات الالزمة.
واختتمت الكلمة بالتأكيد على أن جائحة (كوفيد )19-مثلت
ً
ً
مسبوقا لجميع دول العالم .مضيفة « :لقد
تحديا غير
واجهنا جميعا هذه الجائحة بالعمل الدؤوب ،واتخاذ الخيارات،
ً
وانطالقا من مسؤولياتنا العالمية،
والتعلم المستمر.
علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لمنع انتشار الوباء المقبل
وإدارته على نحو أفضل مما فعلنا هذه المرة .ولهذا
السبب ،ترحب قطر باستنتاجات وتوصيات الفريق المستقل
المعني بالتأهب لمواجهة األوبئة واالستجابة لها ،وتتطلع
إلى عملية استكمال استعراضه ،وال سيما توضيح أدوار
ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة لضمان تحقيق
التغييرات والتدابير الالزمة التي تم تسليط الضوء عليها.
لقد واجهنا الوباء معا ،وسنخرج منه معا ونكفل تجنب
حدوث أية أزمات مستقبلية».

وأضافت سعادتها« :يسير برنامج قطر الوطني للتطعيم
ضد (كوفيد ،)19-والذي يعطي األولوية لكبار السكان
والمجموعات السكانية األكثر عرضة للخطر ،بوتيرة متسارعة،
حيث تم تطعيم أكثر من نصف السكان البالغين في دولة
قطر بجرعة واحدة من اللقاح على األقل».
وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري« :مع استمرار
ظهور سالالت جديدة من الفيروس ،فإن العمل على
تطوير اللقاحات والعالج وكذلك التعاون العلمي المشترك
ً
ً
اساسيا .وطوال فترة التصدي للوباء ،كانت
أمرا
يعتبر
قراراتنا وخياراتنا تسترشد بالنهج العلمي .وقمنا في عدد
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قطر تشارك في قمة
(جافي كوفاكس)
•وزيرة الصحة العامة :ندعم مرفق (كوفاكس) إلتاحة لقاحات (كوفيد )19-على الصعيد
العالمي
•قطر قدمت مساعدات ألكثر من  80دولة تضررت بشكل كبير بسبب جائحة
(كوفيد)19-
شاركت دولة قطر في قمة (جافي كوفاكس) التي
استضافتها اليابان والتحالف العالمي للقاحات والتحصين
«جافي» يوم  2يونيو  2021وعقدت تحت شعار «عالم واحد
محمي»
مثل دولة قطر في القمة عبر تقنية االتصال عن بعد سعادة
الدكتورة حنان محمد الكواري ،وزير الصحة العامة.
تهدف القمة إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان إيجاد
التمويالت الالزمة من أجل تسريع الجهود لوصول اللقاحات
اآلمنة والفعالة ضد (كوفيد )19-إلى الدول النامية.
وأكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري لدى مخاطبتها
القمة على دعم دولة قطر لمرفق (كوفاكس) إلتاحة لقاحات
(كوفيد )19-على الصعيد العالمي ،مضيفة« :ال زلنا نؤكد
على أهمية االلتزام باإلعالن السياسي بشأن الحصول
المنصف على لقاحات (كوفيد )19-لضمان حصول جميع
البلدان على اللقاحات بشكل شامل ومنصف وميسور
التكلفة وفي الوقت المناسب».
وأشارت سعادتها إلى انه « :منذ بداية جائحة (كوفيد)19-
بادرت دولة قطر بتقديم مساعدات ألكثر من  80دولة تضررت
بشكل كبير بسبب هذه الجائحة في العام الماضي .وخالل
القمة العالمية للقاحات والتي عقدت في يونيو  2020أعلن
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير
البالد المفدى عن مساهمة دولة قطر بمبلغ  20مليون
دوالر للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)».
وأضافت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري « :كما تبع
هذا اإلعالن توقيع اتفاقية مساهمة أساسية مع منظمة
الصحة العالمية بقيمة  10ماليين دوالر لدعم برنامج

العمل العام الثالث عشر للمنظمة ومبادرة تسريع إتاحة
ً
احتياجا.
أدوات مكافحة فيروس كورونا في الدول األكثر
وبهذه المساهمة ،تعتبر دولة قطر واحدة من ضمن أربع
دول فقط قامت بتقديم مساهمات إضافية للمنظمة
ً
تماشيا مع توصيات المنظمة بمرونة
غير تلك المخصصة
المساهمات “.وقالت « :كما نعتز بمبادرة الهالل األحمر
القطري بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والتي تسعى
إلى تخصيص تبرعات إلتاحة لقاحات (كوفيد )19-لالجئين
والنازحين والمهاجرين في العالم ،حيث أطلقت المبادرة
في شهر أبريل من هذا العام وتستمر ثالث سنوات».
كما أشارت سعادتها كذلك إلى الدور الهام الذي تؤديه
الخطوط الجوية القطرية لنقل لقاحات (كوفيد  )19-والمواد
الضرورية إلى المناطق والمجتمعات المتضررة في مختلف
أنحاء العالم ،حيث قامت بنقل  27مليون لقاح كوفيد19-
منذ بداية شهر ابريل  2021ويشمل ذلك لقاحات كوفيد19-
المخصصة لليونيسف بناء على مذكرة التفاهم التي قامت
الخطوط الجوية القطرية بتوقيعها مع منظمة اليونيسيف
لمدة خمس سنوات والتي تهدف الى دعم مبادرة
اليونيسف للشحن الجوي لألغراض اإلنسانية.
ً
جليا أن القضاء على هذا
وقالت سعادتها « :لقد بات
ً
ً
فاعال ومسؤولية مشتركة»،
دوليا
تضامنا
الفيروس يتطلب
ً
مؤكدة التزام دولة قطر بدعم جهود المجتمع الدولي الرامية
لضمان وصول عادل للقاحات ضد فيروس (كوفيد)19-
لمختلف أنحاء العالم بما في ذلك الدول النامية .وأضافت:
ً
ً
دوليا
تعاونا
«إن تحقيق األمن الصحي العالمي يتطلب
ً
جميعا .فلنتكاتف
لمواجهة التحديات الصحية التي تهددنا
ً
ً
أحدا».
معا من أجل عالم واحد ،ال يستثني
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وزير الصحة العامة تنوه بجهود كوادر الرعاية

لفان بعد
الصحية في مستشفيي الوكرة ورأس ّ
خروج آخر دفعة من مرضى كورونا (كوفيد)19-

ً
تزامنا مع خروج آخر دفعة من
قامت سعادة الدكتورة /حنان محمد الكواري ،وزير الصحة العامة ،بزيارة مستشفى الوكرة
مرضى كورونا (كوفيد )19-من مستشفيي الوكرة ومستشفى رأس لفان .
تم تخصيصها لرعاية مرضى كورونا
وكان كل من مستشفى الوكرة ومستشفى رأس ّ
لفان من بين المرافق التي ّ
(كوفيد )19-لمساندة القطاع الصحي في تلبية االحتياجات المتزايدة للرعاية الصحية في مرافق المؤسسة خالل الموجة
الثانية من تفشي فيروس كورونا (كوفيد.)19-
أداه مستشفيا الوكرة ورأس لفان ّإبان الموجة الثانية من
وقد أكّدت سعادتها خالل الزيارة على الدور الحيوي والهام الذي ّ
ً
ً
ملحوظا في عدد اإلصابات اليومية بفيروس كورونا
ارتفاعا
تفشي الفيروس ،مشيرةً إلى أن مطلع العام الجاري شهد
تم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب تعرضهم للعدوى
(كوفيد )19-مما ترتب عليه ارتفاع كبير في أعداد المرضى الذين ّ
بفيروس كورونا (كوفيد )19-ومعاناتهم من أعراض مرضية تراوحت بين المتوسطة إلى الشديدة جراء ذلك.
استجابة لهذه الزيادة في عدد اإلصابات ولتأمين العالج والرعاية الصحية عالية الجودة
ً
وبينت سعادة وزير الصحة العامة أنه
ّ
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كل من مستشفى الوكرة ومستشفى
تم وضع ّ
للمرضى ّ
لفان من ضمن المرافق السبعة المخصصة لرعاية
رأس ّ
مرضى جائحة كورونا (كوفيد.)19-
وأضافت سعادتها أنه مع تراجع أعداد اإلصابات الجديدة
بفيروس كورونا (كوفيد )19-بصورة ثابتة على مدى األسابيع
يتم إدخالهم إلى
الماضية شهدت أعداد المرضى الذين ّ
المستشفيات بسبب أعراض العدوى بهذا الفيروس
ً
ً
شك في أن خروج
ّ
ملحوظا ،وليس هناك من
انخفاضا

آخر دفعة من مرضى كورونا (كوفيد )19-من مستشفى
لفان وعودة هذين المرفقين
الوكرة ومستشفى رأس ّ
إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية المعتادة يظهر وبصورة
جلية كيف تضافرت جهود القيود اإلحترازية المفروضة من
ّ
قبل الجهات الحكومية المختصة ،وتطبيق البرنامج الوطني
للتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد ،)19-والتزام المجتمع
القطري باإلجراءات والتدابير الوقائية في كبح جماح الموجة
الثانية من تفشي الفيروس في الدولة.
وأعربت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة
العامة عن شكرها لكوادر الرعاية الصحية في مستشفى
لفان لما بذلته هذه الكوادر من
الوكرة ومستشفى رأس ّ
وتفان في العمل في سبيل تقديم أعلى معايير
جهد
ٍ
الرعاية الصحية لآلالف من مرضى كورونا (كوفيد )19-خالل
الفترة الماضية».
وفي ختام الزيارة التقت سعادتها بأعضاء فريق اإلدارة
وقدمت
العليا لمستشفى الوكرة ومستشفى رأس لفان
ّ
ً
تقديرا لألداء المتميز لجميع العاملين
لهم درعين تذكاريين
في المستشفيين .
ً
أيضا باثنين من المرضى اللذين كانا
كما التقت سعادتها
قد ُأدخال إلى مستشفى الوكرة وتم تقديم الرعاية الصحية
الالزمة لهما وتعافا من أعراض كورونا (كوفيد.)19-

من جانبه قال الدكتور /عبدالله األنصاري ،رئيس اإلدارة
الطبية بمؤسسة حمد الطبية »:لقد كان تحويل مستشفى
ً
ً
صعبا إال
قرارا
الوكرة إلى مرفق لرعاية مرضى كوفيد19-
أنه كان من الضروري اتخاذه لضمان تقديم الرعاية الصحية
الالزمة والكافية للمجتمع خاصة في ظروف عدم اإلستقرار
قدم كل من مستشفى
التي تميزت بها جائحة كورونا ،وقد ّ
لفان الرعاية الصحية الالزمة
الوكرة ومستشفى رأس ّ
تم تخصيص هذين
لمرضى كورونا (كوفيد )19-منذ أن ّ
المستشفيين كمرفقين لرعاية مرضى كورونا (كوفيد)19-
ّ
تطلبت عملية تحويل
خالل الموجة الثانية من الجائحة ،وقد
ً
ً
والتزاما منقطع النظير من قبل
جهودا حثيثة
المستشفيين
المئات من الكوادر من أطباء وممرضين إضافة إلى الكوادر
المساندة من مختلف التخصصات».

أتقدم بجزيل الشكر
وأضاف الدكتور األنصاري »:أود أن
ّ
لكل من قام بدور في خدمة كل مريض من مرضى كورونا
(كوفيد )19-خالل الجائحة وعلى ما حققوه من إنجازات على
صعيد إعادة مستشفى الوكرة للعمل في خدمة مرضاه
كالمعتاد في أقصر فترة زمنية ممكنة».
بدوره قال الدكتور /خالد الجلهم ،المدير الطبي لمستشفى
رأس لفان »:لقد كان مستشفى رأس لفان من بين المرافق
تم تخصيصها لرعاية مرضى كورونا (كوفيد )19-خالل
التي ّ
الموجتين األولى والثانية من تفشي فيروس كورونا
(كوفيد )19-في دولة قطر ،ومنذ بداية الجائحة قامت
الكوادر الطبية في مستشفى رأس لفان بتقديم الرعاية
الصحية لما يزيد على ثمانية آالف من مرضى كورونا
(كوفيد ،)19-وقد ساهم كل فرد من كوادر المستشفى
بصورة فاعلة في االستجابة الشاملة لجائحة كورونا ،ومن
خالل تعزيز الطاقة االستيعابية لمرافقنا الصحية وتقديم
الرعاية الصحية الفورية ذات الجودة العالية لكل من يحتاجها
من المرضى تمكنت دولة قطر من تحقيق واحد من أدنى
معدالت الوفيات الناجمة عن اإلصابة بعدوى كورونا
(كوفيد )19-في العالم ،وإني أشعر بالكثير من االعتزاز
بكوادر مستشفى رأس لفان وما حققته من إنجازات».
ومن جهته أوضح الدكتور /صباح القاضي ،الرئيس التنفيذي
بالوكالة والمدير الطبي لمستشفى الوكرة ،أنه مع خروج
آخر دفعة من مرضى كورونا (كوفيد )19-من مستشفى
الوكرة سيصار إلى عودة المستشفى إلى تقديم خدمات
الرعاية الصحية المعتادة ،وقال »:مع انتهاء دور مستشفى
الوكرة كمرفق مخصص لرعاية مرضى كورونا (كوفيد)19-
ّ
نتطلع إلى معاودة المستشفى تقديم خدمات رعاية
فإننا
صحية متميزة كالمعتاد للمرضى في منطقة الوكرة وما
حولها حيث تقوم كوادرنا المدربة بالعمل دون كلل على
تقديم الرعاية الصحية آلالف المرضى كل أسبوع وذلك
في مختلف التخصصات الطبية في العيادات الخارجية
وأقسام الطوارئ وقسم النساء والوالدة وقسم األطفال
ووحدة األسنان ووحدة الحروق وقسم األمراض الجلدية
وأقسام الجراحة العامة والتخصصية ،وسوف تكون كافة
خدمات الرعاية الصحية – بما في ذلك أقسام الطوارئ –
ً
اعتبارا من يوم األربعاء الموافق
متاحة للمرضى كالمعتاد
 26مايو .»2021
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وزارة الصحة العامة تحتفل
باليوم العالمي لسالمة الغذاء
كثفت وزارة الصحة العامة فعاليات التوعية حول سالمة
الغذاء بالتزامن مع اليوم العالمي لسالمة الغذاء والذي
وافق السابع من يونيو  2021تحت شعار «غذاء آمن اليوم
لغد صحي .حيث نظمت الوزارة ورش عمل عن ُبعد حول
سالمة األغذية منها ثالث ورش عمل لألسر المنتجة على
مدى ثالثة أيام ،وورشة عمل لشركات األغذية المستوردة
تحت اسم «بعض األخطاء الشائعة في مكونات المنتجات
الغذائية «.
كما تم نشر رسائل توعوية في وسائل التواصل االجتماعي،
وبث فيديوهات قصيرة حول سالمة األغذية ،باإلضافة
إلى توزيع مطبوعات توعوية تحتوي على إرشادات خاصة
بسالمة الغذاء في الجمعيات االستهالكية والمجمعات
التجارية .إضافة إلى تكثيف التوعية عبر وسائل االعالم،
كما تم إضاءة مبنى وزارة الصحة العامة باللون البرتقالي
احتفاال باليوم العالمي لسالمة الغذاء.
ً

وبالتزامن مع اليوم العالمي لسالمة الغذاء أصدرت وزارة
الصحة العامة دليل قواعد ممارسات سالمة األغذية
للخدمات الغذائية ،وذلك بناء على أفضل الممارسات
ً
وتماشيا مع متطلبات
الدولية في مجال سالمة األغذية،
المعايير القياسية الخليجية ذات الصلة .ويمثل الدليل
خطوة مهمة لتحديث وتوثيق المراحل الخاصة بالسلسلة
الغذائية في دولة قطر ،وللتسهيل على كافة المنشآت
الغذائية ،وفي نفس الوقت توفير أقصى درجات السالمة
واألمان لألغذية المتداولة في دولة قطر بما يضمن حماية
المستهلكين.
كما أصدرت الوزارة دليل استيراد األغذية الحالل والهيئات
اإلسالمية المجازة والمصرح لها بإصدار شهادات الحالل
ً
هاما في عملية الرقابة
والذبح الحالل ،والذي يمثل إنجازا
على األغذية من هذا النوع ،حيث يوضح متطلبات الحالل،
والتحقق من صحة ودقة ومصداقية الشهادات الخاصة بها
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والتي تثبت أن اللحوم أو منتجاتها أو المنتجات التي تدخل
في تركيبها هي مواد من أصل حيواني قد تم اإلشراف
عليها بواسطة إحدى جهات إصدار شهادات الحالل المجازة
لدى دولة قطر.
وقالت السيدة وسن عبد الله الباكر ،مدير إدارة سالمة
األغذية والصحة البيئية في وزارة الصحة العامة :يمثل
االحتفال باليوم العالمي لسالمة الغذاء مناسبة مهمة
لتعزيز الوعي الخاص بسالمة األغذية والتحذير من األخطار
الغذائية والمخاطر الصحية الناجمة عن استهالك األغذية غير
اآلمنة.
وأضافت :تحرص وزارة الصحة العامة على ضمان سالمة
الغذاء المتداول في منافذ البيع في دولة قطر ،والتأكد من
مطابقة األغذية المستوردة لالشتراطات الصحية وتكثيف
التوعية بسالمة الغذاء ،حيث تركز الرسائل التوعوية على
الطرق الصحيحة واآلمنة عند شراء وتداول المواد الغذائية،
والنقل ،والتخزين البارد والجاف ،والتحضير والطبخ،
والعرض والبيع ،والتنظيف والتطهير ،والنظافة الشخصية
والسلوك الصحي ،وذلك لتعزيز الوعي بالمخاطر المتعلقة
بالغذاء والحد من مخاطر التسمم الغذائي.
كما يتم كذلك فحص األغذية المصنعة أو المنتجة محليا
للتأكد من خلوها من مختلف ملوثات الغذاء الكيميائية أو
البيولوجية أو السموم المختلفة .وتستخدم في عملية
الفحص أحدث التقنيات واألجهزة للوصول إلى أعلى
المعايير الواردة بهيئة الدستور الغذائي  CODEXومنظمة
الصحة العالمية وهيئة المقاييس الخليجية.
وأوضحت أنه يتم تحليل عينات المواد الغذائية في مختبرات
األغذية المركزية التابعة لوزارة الصحة العامة والحاصلة على
االعتماد الدولي حيث يصنف المختبر كواحد من أفضل
 15مختبرا على مستوى العالم ،كما تستخدم المختبرات
المركزية طرق تحليلية معتمدة وموثوقة النتائج خصوصا
مع تطبيق نظم ضبط الجودة  QMSطبقا لمتطلبات تطبيق
االصدار الجديد من األيزو .17025:2017 ISO
وتم كذلك إطالق منصة إلكترونية للبدء في إجراءات إصدار
الشهادات الصحية لألغذية والتي يتم من خاللها دفع
رسوم شهادات األغذية المصدرة أو شهادات االتالف
ورسوم تحليل المواد الغذائية من قبل الشركات المستوردة
والمصدرة.
يذكر أن االحتفال باليوم العالمي لسالمة الغذاء يساهم
في تعزيز التوعية بالقضايا المتعلقة بسالمة األغذية
وتوضيح كيفية الوقاية من اإلصابة باألمراض من خالل
سالمة األغذية ومناقشة المقاربات التعاونية لتحسين
سالمة األغذية عبر القطاعات المختلفة ،والترويج للحلول
وطرق تحقيق المزيد من التقدم في مجال سالمة األغذية.
41

قطر

عبر الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة العامة

فتح باب التسجيل لتطعيم األطفال
عاما
الذين تتراوح أعمارهم بين  12و ً 15
بلقاح فايزر-بيونتك المضاد لكوفيد19-

أعلنت وزارة الصحة العامة في  17مايو  2021عن فتح
باب التسجيل لتطعيم األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين
عاما بلقاح فايزر-بيونتك المضاد لفيروس كورونا
 12و ً 15
(كوفيد ) 19-وذلك عبر الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة
العامة من خالل الرابط االلكتروني

تامة لتتم دعوة كل شخص مسجل لتلقي اللقاح بطريقة
فعالة وفي الوقت المناسب».

https://app-covid19.moph.gov.qa/ar/instructions.html

ويمكن ألولياء األمور الراغبين في تسجيل أسماء أطفالهم
للحصول على اللقاح زيارة صفحة التسجيل الخاصة باللقاح
على الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة العامة والضغط على
سيطلب منهم بعد ذلك إدخال رقم
خيار تسجيل األطفالُ ،
البطاقة الشخصية الخاصة بالطفل وسيحصل ولي األمر
بعدها على رمز سري يتم إرساله إلى رقم الجوال المرتبط
ببطاقة الطفل الشخصية إلتمام عملية التسجيل.
بعد التسجيل ،سيتلقى ولي أمر الطفل رسالة نصية
قصيرة من فريق مؤسسة الرعاية الصحية األولية تؤكد
وقت وتاريخ موعد تلقي اللقاح.
ومن جانبها قالت الدكتورة مريم عبدالملك  ،المدير العام
لمؤسسة الرعاية الصحية األولية« :،لقد أمضى أطفالنا
ً
طويل خالل هذه الجائحة في التعلم عن بعد  ،والكثير
وقتً ا
منهم افتقد المشاركة في األنشطة المدرسية والرياضات
الجماعية وقضاء الوقت مع األصدقاء .لذا ،فإن التطعيم
ضروري للغاية لحمايتهم وللتطلع إلى العودة بشكل أسرع
إلى الحياة الطبيعية».
وأضافت«:إن بدء هذه المرحلة من حملة اللقاح باستخدام
نظام التسجيل سيساعدنا على االستمرار في ضمان توفير
اللقاح بشكل سلس وفعال وآمن.
سيحصل األشخاص الذين تم تسجيلهم عبر اإلنترنت
للحصول على اللقاح على التطعيم بلقاح فايزر ،كما أشدد
أنه لن يتم استقبال سوى األشخاص الذين حصلوا على
موعد للتطعيم عبر الرسائل القصيرة .وتعمل فرقنا بجدية

واختتمت المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية األولية
تصريحها بالقول « :أشعر بسعادة غامرة ألن الذين تبلغ
عاما وما فوق سيصبحون اآلن محميين ضد
أعمارهم ً 12
هذا الفيروس ،وأحث جميع األسر على تسجيل أطفالهم
لتلقي التطعيم .فتوفير اللقاح لألشخاص الذين تتراوح
عاما يجعلنا نتطلع مرة أخرى ألن
أعمارهم بين  12و ً 15
يتمكن أبناؤنا من الدراسة في بيئة آمنة  ،وقضاء الوقت
مع األصدقاء  ،والسفر مع عائالتهم واالستمتاع ضمن
مجتمعاتهم بأمان ».
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تحدث بروتوكوالت
وزارة الصحة العامة ّ
وإجراءات فحص الكشف عن فيروس
كورونا (كوفيد –  )19وتعتمد فحوصات
جديدة للكشف عن الفيروس لدى
القطاع الصحي الخاص
أعلنت وزارة الصحة العامة عن تحديث بروتوكول وإجراءات
فحص الكشف عن فيروس كورونا (كوفيد –  )19واعتماد
فحوصات خاصة باألجسام المضادة والمستضدات المولدة
(األنتيجين) للكشف عن الفيروس لدى القطاع الصحي
الخاص.

كورونا (كوفيد –  )19لدى األشخاص الذين سبق لهم
التعرض لإلصابة بعدوى هذا الفيروس ولدى األشخاص
الذين تلقوا اللقاح ضده ،ويمكن إجراء هذا الفحص في
المنشآت الصحية الخاصة من قبل األطباء والكوادر
التمريضية والطبية المدربين.

تم تحديثه السماح لمراكز
ويتضمن البروتوكول الذي ّ
الرعاية الصحية التابعة للقطاع الصحي الخاص المعتمدة
لدى الوزارة بإجراء نوعين جديدين من الفحوصات الخاصة
بالكشف عن الفيروس والذين يطلق عليهما اسم (الفحص
السريع لألجسام المضادة وفحص المستضدات المولدة
 األنتيجين) باإلضافة إلى فحص التفاعل المتسلسلللبوليمراز ( )PCRالذي اعتادت هذه المراكز إجراءه خالل جائحة
كورونا (كوفيد – .)19

هناك نوعان من فحص األجسام المضادة :الفحص السريع
يتضمن إدخال قطرة من الدم في جهاز اختبار صغير
والذي
ّ
وتظهر نتائجه عادة خالل  15دقيقة ،والفحص المفصل
يتم بموجبه أخذ عينة من الدم من المريض وإرسالها
والذي ّ
إلى المختبر الرئيسي بمؤسسة حمد الطبية إلجراء تحاليل
مصلية لهذه العينة.

ويقدم الفحص السريع للمستضدات المولدة – األنتيجين
ّ
نتائج سريعة ودقيقة بدرجة معقولة للكشف عن اإلصابة
بفيروس كورونا (كوفيد –  ،)19ويتم إجراء هذا الفحص
ألغراض متعددة منها تقييم حالة المريض الذي تظهر لديه
أعراض مرضية تنفسية وفي المرحلة التحضيرية السابقة
إلدخال المريض إلى المستشفى إلجراء العمليات الجراحية
البسيطة ،ويتطلب الفحص السريع للمستضدات المولدة
– األنتيجين إجراء مسحة عن طريق األنف وتظهر نتائج هذا
الفحص عادة خالل  15دقيقة .وباإلضافة إلى ما سبق،
يتم إجراء هذا الفحص من قبل األطباء والكوادر التمريضية
والطبية المدربة في المنشآت الصحية الخاصة المعتمدة
والتي تلتزم بإجراء عمليات الفحص وفق معايير أداء عالية.

ويعد استحداث إجراءات الفحوصات الجديدة والسماح
هذا
ّ
بممارستها من قبل المنشآت الصحية الخاصة على قدر
كبير من األهمية حيث أن من شأنه أن يعزز استراتيجية
الفحص للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد –  )19ويمكّن
السكان في دولة قطر من الحصول على المزيد خدمات
الرعاية الصحية في هذا المضمار.
للمزيد من المعلومات حول بروتوكوالت وإجراءات فحص
الكشف عن فيروس كورونا (كوفيد –  )19زوروا الموقع
اإللكتروني لوزارة الصحة العامة
https://www.moph.gov.qa

ويتيح فحص األجسام المضادة في المنشآت الصحية
الخاصة المعتمدة تحديد مستوى المناعة ضد فيروس
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تكرم
منظمة الصحة العالمية ّ
مركز مكافحة التدخين بحمد
الطبية
قامت منظمة الصحة العالمية بتكريم مركز مكافحة التدخين
ً
تقديرا لجهوده المبذولة
التابع لمؤسسة حمد الطبية وذلك
في مساعدة الجمهور على اإلقالع عن التدخين ونشر
الوعي حول أضرار التدخين .وتقوم المنظمة في اليوم
العالمي لالمتناع عن التبغ من كل عام باختيار وتكريم أعضاء
الست على ما يحققونه
ّ
أو مؤسسات تقع ضمن مناطقها
متميزة في مجال مكافحة التدخين ،ويكون
من إنجازات
ّ
التكريم عادة عبر منح هذه المراكز الجائزة التقديرية الخاصة
من مدير عام المنظمة وجوائز اليوم العالمي لالمتناع عن
ً
تقديرا لجهود هذه المراكز.
التبغ
وكان مركز مكافحة التدخين في مؤسسة حمد الطبية -
تم اعتماده كمركز دولي متعاون من قبل منظمة
والذي ّ
الصحة العالمية في العام  2017ليصبح بذلك أول مركز
يحصل على هذا االعتماد في دولة قطر والمنطقة  -قد

سيتم تكريمها في منطقة
اختير من بين المؤسسات التي
ّ
شرق البحر األبيض المتوسط.
وقد تسلم الدكتور /أحمد المال ،مدير مركز مكافحة التدخين
بمؤسسة حمد الطبية شهادة التكريم المقدمة للمركز وذلك
بحضور كل من  :د.عبدالله األنصاري -رئيس اإلدارة الطبية
لمؤسسة حمد الطبية  ،والسيد علي عبدالله الخاطر-الرئيس
التنفيذي لالتصال المؤسسي بالمؤسسة ،ود.عبد البديع
أبو سمرة -الرئيس التنفيذي للجودة بمؤسسة حمد الطبية
ونائب الرئيس الطبي في المؤسسة  ،ود.أحمد المحمد
رئيس أقسام الباطنة بمؤسسة حمد الطبية والمديرالطبي لمستشفى حزم مبيريك العام .
يذكر أن المراكز الدولية المعتمدة المتعاونة مع منظمة
ً
أيضا المؤسسات والمعاهد البحثية
الصحة العالمية تشمل
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والكليات الجامعية والجهات األكاديمية األخرى التي يتم
تعيينها لممارسة نشاطات من شأنها دعم األجندة الصحية
الدولية للمنظمة.
وأعرب الدكتور /أحمد المال ،مدير مركز مكافحة التدخين
بمؤسسة حمد الطبية ،عن اعتزازه بالجهود التي يبذلها
فريقه وما حققه من إنجازات على صعيد مكافحة التدخين
في دولة قطر ،وقال »:لقد كان لفريقنا السبق في
مساعدة الجمهور على اإلقالع عن التدخين ونشر الوعي
ويعد تكريم المركز
حول مخاطر استخدام التبغ ومشتقاته،
ّ
من قبل منظمة الصحة العالمية خير شاهد على اآلثار
والنتائج المثمرة للجهود التي قام بها الفريق في مجال
ً
إيجابا على الكثير من
التثقيف الصحي والتي انعكست
المدخنين في المجتمع».
ّ
تتمثل رسالة مركز مكافحة التدخين
وأضاف الدكتور /المال »:
في تعزيز مستوى الوعي باألخطار المترتبة على استخدام
التبغ وتقديم المشورة الطبية والدعم السلوكي الذي
ً
نهائيا عن هذه العادة الضارة».
يساعدهم في اإلقالع
وتجدر اإلشارة إلى أنه باإلضافة إلى عيادة اإلقالع عن
تم خالل السنتين
التدخين الرئيسية التي يديرها المركز ّ
الماضيتين افتتاح عيادتين لإلقالع عن التدخين في
مستشفى حزم مبيريك العام ومستشفى الوكرة األمر
الذي مكّن الفريق من الوصول إلى عدد أكبر من المرضى
الراغبين في اإلقالع عن التدخين.
المعوقات
ونوه الدكتور /المال إلى أنه على الرغم من
ّ
ّ
الناجمة عن ظروف جائحة كورونا فإن مركز مكافحة التدخين
يواصل تقديم خدماته ومساعدة الراغبين في اإلقالع
عن التدخين  ،وتوفير العالجات والدعم النفسي لهم عبر
االستشارات الهاتفية.
ويقوم فريق مركز مكافحة التدخين بتنظيم فعاليات تثقيفية
وتدريبية تستهدف كوادر الرعاية الصحية ومنتسبي
المؤسسات المجتمعية في قطر ودول المنطقة إضافة
إلى تنفيذ مشاريع بحثية مرتبطة باإلقالع عن التدخين
ً
بحثا.
والتي تجاوز عدد المنشور منها الخمسين
وعبر الدكتور /أحمد المال عن جزيل شكره لسعادة الدكتورة
ّ
 /حنان محمد الكواري  -وزير الصحة العامة ،على دعمها
المستمر ألنشطة وبرامج المركز ،وقال »:بهذا المستوى
الرفيع من الدعم أصبح بمقدورنا أن نصنع الكثير من الفرق
في حياة الكثير من مرضانا باعتبار أن التدخين واستخدام
الملحة التي
التبغ ومشتقاته أحد أهم التحديات الصحية
ّ
تهدد صحة المجتمع القطري ويتحتم علينا مواصلة الجهد
المشترك من أجل تثقيف ومساعدة الجمهور على االمتناع
عن استخدام التبغ بكافة أشكاله».
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نشرت في مجلة الجمعية الطبية األمريكية

دراسة قطرية تظهر مدى فعالية
التطعيم والعدوى السابقة في
الوقاية من خطر اإلصابة بكوفيد19-

المتبعة في مطار
•الدراسة تدعم السياسات الخاصة بفيروس (كوفيدُ )19-
حمد الدولي للمسافرين القادمين إلى قطر

أكدت دراسة أجراها باحثون ومتعاونون من نظام الرعاية
الصحية ومعاهد البحوث في دولة قطر نتائج األبحاث
تبين باألدلة والبراهين أن الحصول على
السابقة التي ّ
التطعيم الكامل والعدوى السابقة لديهما فعالية عالية في
الوقاية من خطر اإلصابة بفيروس كورونا (كوفيد.)19-
وتطرقت الدارسة البحثية إلى موضوع استئناف السفر

الدولي خالل أزمة فيروس كورونا (كوفيد.)19-
شارك في البحث المنشور في المجلة المرموقة للجمعية
الطبية األمريكية فريق من الباحثين من وزارة الصحة العامة،
ومؤسسة حمد الطبية ،وكلية وايل كورنيل للطب – قطر،
وجامعة قطر.

46

وأوضح الدكتور /روبرتو برتوليني ،مستشار وزير الصحة
العامة ،ونائب قائد أولوية الصحة في جميع السياسات في
االستراتيجية الوطنية للصحة  ،وكبير الباحثين في الدراسة
قائال »:لقد قمنا باستخدام بيانات فحص
أهداف الدراسة
ً
تفاعل البوليمراز المتسلسل ( )PCRللمقيمين القادمين
إلى مطار حمد الدولي في الدوحة على متن رحالت دولية
لتقييم مدى فعالية الحصول على التطعيم الكامل بلقاح
فايزر – بيونتيك أو موديرنا ،أو العدوى السابقة في منع
خطر اإلصابة بفيروس كورونا (كوفيد )19-بين المسافرين».
قائال »:تم فحص 261849
وأضاف الدكتور /برتوليني
ً
ً
شخصا عند وصولهم إلى المطار وكذلك تحليل نتائج
فحص ( )PCRالخاصة بهم ،حيث توصلنا إلى أن األفراد
الذين تم تطعيمهم بشكل كامل واألشخاص الذين أصيبوا
بعدوى سابقة هم أقل عرضة لخطر اإلصابة بفيروس
كورونا (كوفيد )19-بنسبة  %80بالمقارنة مع األفراد الذين
لم يحصلوا على التطعيم أو أولئك الذين لم يسبق لهم
اإلصابة بالعدوى».
تدعم هذه النتائج األخيرة األبحاث السابقة التي أجريت
ً
مؤخرا في مجلة نيو إنجالند
في دولة قطر ،والتي نُ شرت
الطبية ،حيث أشار البروفيسور /ليث أبو رداد ،أستاذ وبائيات
قائال»:
األمراض المعدية في كلية وايل كورنيل للطب
ً
تدعم نتائج هذه الدراسة الخاصة بالمسافرين عن طريق
مطار حمد الدولي دراستنا األخيرة التي تظهر أن التطعيم
فعال بنسبة  %89.5لألشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل
في منع اإلصابة بالعدوى من متغير ألفا الذي تم تحديده
في المملكة المتحدة ونسبة  %75في منع اإلصابة بالعدوى
من متغير بيتا الذي تم تحديده في جنوب أفريقيا .ومن
المشجع ً
جدا رؤية المزيد من األدلة التي تدعم فعالية اللقاح
المضاد لفيروس كورونا (كوفيد )19-على أرض الواقع».

ورئيس قسم األمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية»:
طبقت دولة قطر في شهر فبراير من العام الجاري سياسة
اإلعفاء من متطلبات الحجر الصحي للمقيمين العائدين إلى
الدولة والذي حصلوا على التطعيم الكامل بلقاحات معترف
بها من ِقبل وزارة الصحة العامة ،بشرط تقديم شهادة تثبت
نتيجة فحص ( )PCRسلبية عند الوصول إلى مطار حمد
الدولي».
وأكد بالقول :أثبتت هذه السياسة فعاليتها عند فحص
المسافرين ومنع تفشي العدوى القادمة إلى البالد
وانتشارها بين أفراد المجتمع مع تسهيل السفر لألشخاص
الحاصلين على التطعيم في نفس الوقت».
قائال »:تظهر هذه الدراسة األخيرة،
وأضاف الدكتور /الخال
ً
وجود خطر ضئيل يتمثل في حمل األشخاص الذين تم
تطعيمهم بشكل كامل أو الذين أصيبوا بعدوى للفيروس
ولكن بالغالب بدون وجود أي أعراض ،وبالتالي تدعم النتائج
التي تم التوصل إليها سياسة دولة قطر التي تطالب جميع
المسافرين بإجراء فحص ( ،)PCRوالحصول على نتيجة
سلبية لإلعفاء من متطلبات الحجر الصحي».
يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمجلة الجمعية الطبية
األمريكية لمعرفة المزيد من المعلومات حول هذه الدراسة
المندرجة تحت عنوان « ارتباط التطعيم والعدوى السابقة
بنتائج فحص تفاعل البوليمراز المتسلسل ( )PCRااليجابية
المتعلقة باإلصابة بفيروس كورونا (كوفيد )19-لدى ركاب
الخطوط الجوية القادمون إلى دولة قطر».

وأوضح بالقول «يظهر العلم فعالية اللقاح العالية في
الحد من إصابة األفراد بالعدوى ،باإلضافة إلى فعاليته
في منع اإلصابة باألعراض الشديدة لدى العدد القليل من
األشخاص الذين قد يصابوا بالعدوى».
وأظهرت الدراسة ارتباط التطعيم والعدوى السابقة
بتقليل مخاطر اإلصابة بفيروس كورونا (كوفيد )19-بين
المسافرين ،حيث أن كال من مناعة اللقاح المضاد لفيروس
كورونا (كوفيد )19-والمناعة الطبيعية المكتسبة من خالل
اإلصابة السابقة بالعدوى ال تحمي بشكل كامل من خطر
اإلصابة بفيروس كورونا (كوفيد ،)19-مع تسجيل تقدم
فيما يتعلق باإلصابة بالعدوى.
من جهته قال الدكتور /عبد اللطيف الخال ،رئيس المجموعة
االستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد،)19-
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بيان صحفي مشترك بين وزارة الصحة واألمم المتحدة

بمناسبة حفل افتتاح مكتب منظمة
الصحة العالمية بدولة الكويت
بيت األمم المتحدة
الكويت  15 ،يونيو  - 2021افتتحت منظمة الصحة العالمية
( )WHOاليوم مكتبها في دولة الكويت في خطوة تهدف
إلى تعزيز وجودها وتعاونها مع الحكومة لدعم جهودها
في النهوض بصحة ورفاهية سكان البالد .وسيمكن هذا
ً
حديثا لمنظمة الصحة العالمية من
المكتب الذي تم إنشاؤه
العمل على أرض الواقع مع وكاالت األمم المتحدة المختلفة
والشركاء الوطنيين والسلطات في مجال الصحة والتنمية
والقطاعات األخرى لتعزيز التعاون في مجال الصحة العامة
على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.
لطالما كانت دولة الكويت عضوا مؤثرا واستراتيجيا وشريكا
فعاال لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط.
ساهمت دولة الكويت في االستجابة العالمية واإلقليمية
لـ  19-COVIDوعززتها  ،بينما قادت وزارة الصحة استجابة
ذو تنسيق عالي لمواجهة الوباء داخل البالدعلى شتى
المستوايات وعززت القدرات الوطنية عبر جميع مستويات
الحكومة.
وقد افتتح معالي وزير الصحة الكويتي  ،الدكتور باسل
حمود حمد الصباح  ،رسميا المقر الجديد لمنظمة الصحة
العالمية في دولة الكويت في حفل  ،بحضور سعادة
السفير مجدي الظفيري نائب وزير الخارجية .كما حضر الحفل
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس
أدهانوم غبريسوس والمدير اإلقليمي لشرق المتوسط
الدكتور أحمد المنظري  ،في حفل استضافه ممثل األمين
العام لألمم المتحدة والمنسق المقيم في الكويت الدكتور
طارق الشيخ وممثل منظمة الصحة العالمية في الكويت
الدكتور أسعد حفيظ.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس:
«مع إنشاء المكتب الجديد لمنظمة الصحة العالمية ،نتطلع
إلى إقامة شراكة أقوى وتعاون أكبر  ،وإلى رؤية تساهم
في تعزيز الصحة العامة في دولة الكويت»« .باعتبارها

واحدة من أوائل المستجيبين لنداء  ، 19-COVIDلعبت
مهما في مساعدة منظمة
دورا
ً
مساهمات دولة الكويت ً
الصحة العالمية والشركاء الصحيين على االستجابة للوباء
ً
ضعفا».
وفي إنقاذ األرواح  ،وال سيما الفئات األكثر
من جانبه  ،قال الدكتور طارق الشيخ« :يسعدنا أن نعلن
عن االفتتاح الرسمي لمكتب منظمة الصحة العالمية في
دولة الكويت  ،وهو معلم رئيسي في شراكتنا طويلة
األمد لتحقيق إنجازات صحية وطنية مستمرة ومستدامة
(التي تتفوق خالل هذه األوقات الصعبة) ولتكملة الوكاالت
الشقيقة في منظومة األمم المتحدة اإلنمائية لشراكات
فعالة مع أصحاب المصلحة الكويتيين .كما كانت الكويت
في طليعة الجهود المبذولة لتأمين الدعم المنقذ للحياة
للماليين في ظل األزمات اإلنسانية والطوارئ .بصفتها
شريكًا وداعما ألنشطة منظمة الصحة العالمية  ،فقد أيدت
المبادئ التوجيهية لميثاق األمم المتحدة لعدم ترك أحد
خلف الركب من خالل تمكين توفير التدخالت المنقذة للحياة
للمجتمعات المتضررة في سوريا والعراق واليمن من بين
بلدان أخرى .وبذلك  ،دعمت الكويت وكاالت األمم المتحدة
وصناديقها وبرامجها لحماية الحق فى الحصول على
الرعاية الوقائية والعالجية األساسية لماليين األشخاص
الذين فى اشد االحتياج لتلك الرعاية .لقد لعبت المساهمة
الكبيرة المقدمة إلى صندوق الطوارئ التابع لمنظمة
دورا ال لبس فيه في التوسع السريع
الصحة العالمية (ً )CFE
في تقديم الرعاية الصحية أثناء حاالت الطوارئ مثل جائحة
كوفيد  .19-COVID 19هذا االلتزام له صدى في أحدث
تعهد لدولة الكويت تجاه مرفق  ، COVAXوالذي سيضمن
تغطية عالمية عادلة للقاحات ؛ والذي تم تعزيزه على أرض
الواقع في الكويت من خالل التعاون المستمر بين األمم
المتحدة ووزارة الصحة لتعزيز الثقة باللقاح وتقبله من قبل
الجميع .على الصعيد الوطني  ،أدى هذا التنسيق الوثيق
إلى مواءمة االستراتيجيات الصحية الوطنية مع إرشادات
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منظمة الصحة العالمية للهدف النهائي المتمثل في
تعزيز استعداد النظام الصحي وقدراته على االستجابة
لحاالت الطوارئ والتدخل المستدام من أجل صحة
السكان ،واجراءات االحترازية ضد المرض والوفيات التي
يمكن الوقاية منها «.والبد أن نستذكر جهود المخلصين
وشركائنا بوزاره الخارجية والتعاون الغير محدود مع إدارات
المراسم والمنظمات الدولية والتعاون الدولى بوزاره
الصحة لتسريع إجراءات إفتتاح مكتب منظمة الصحة
العالمية بدولة الكويت ليكون إضافة جديده وهامة ألسره
األمم المتحدة بدولة الكويت ونحن نأمل ان نلتقى مجددا
وقريبا من اجل افتتاح مزيد من مكاتب المنظمات األممية
ومنها اليونيسف الهمية االطفال والشباب كقاده التنمية
الكويتية المستقبلية.
بمناسبة افتتاح المكتب الدائم لمنظمة الصحة العالمية بدولة
الكويت يثمن وزير الصحة دعم الدكتور /تيدروس أدهانوم
غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية ومعالي
الدكتور /أحمد بن سالم المنظري المدير اإلقليمي لشرق
المتوسط وحرصها على اتخاذ اإلجراءات التنفيذية الفتتاح
المقر الدائم للمنظمة بدولة الكويت ضمن منظومة األمم
المتحدة حيث التقت إرادة الطرفين على أهمية هذه الخطوة
وخصوصا في الوقت الحالي الذي يعيش فيه العالم جائحة
تحديا غير مسبوق من قبل
كورونا المستجد والذي يمثل
ً
ويواجه األنظمة الصحية على مستوى العالم ومن بينها
النظام الصحي بدولة الكويت مما يتطلب تعزيز التضامن

الدولي والتعاون لتبادل الخبرات المكتسبة والدروس
المستفادة من تطبيق إجراءات وسياسات الترصد والتأهب
واالستجابة لجائحة كورونا المستجد واالستفادة منها لدعم
المنظومة العالمية لمجابهة الجوائح واألوبئة.وقد تم اختيار
ً
ممثل دائما لمنظمة الصحة العالمية
الدكتور /أسعد حفيظ
بمكتبها الدائم بالكويت ونرحب به بين أهله وإخوانه
ونتمنى له التوفيق ونتطلع إلى العمل المشترك بوضع
وتحديث استراتيجية التعاون المشترك بين دولة الكويت
ومنظمة الصحة العالمية وجميع الشركاء والتي ستحدد
وفقا لألولويات الصحية
ً
محاور ومجاالت العمل المشترك
الوطنية والخطة اإلنمائية للدولة وااللتزام بتحقيق األهداف
والغايات العالمية للتنمية المستدامة ذات العالقة بالصحة
حتي عام  2030وضمن التزام دولة الكويت أمام المجتمع
تنفيذا لقرارات منظمة األمم المتحدة
ً
الدولي بهذا الشأن
ومنظمة الصحة العالمية.
وقال المدير اإلقليمي للمنظمة  ،الدكتور أحمد المنظري
 ،في هذه المناسبة الهامة «تعزيز التعاون الوطني
واإلقليمي مع الكويت كان من األولويات الرئيسية .لقد
ً
ً
سخيا ألسباب ومبادرات منظمة
داعما
تاريخيا
كانت الكويت
ً
الصحة العالمية ،ال سيما في سياق االستجابة لحاالت
دائما دعمها حيثما ومتى تمس الحاجة
الطوارئ  ،وقدمت
ً
إليه .سيؤدي افتتاح هذا المكتب القطري الجديد إلى تعزيز
تعاوننا وتقريبنا نحو تحقيق رؤيتنا المتمثلة في توفير
الصحة للجميع للجميع في إقليم شرق المتوسط «.
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مجددا على هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل
أكد الدكتور أسعد حفيظ  ،ممثل منظمة الصحة العالمية في الكويت ،
ً
في تقديم الدعم لوزارة الصحة الكويتية« :نتطلع إلى العمل عن كثب مع الحكومة الكويتية وجميع أصحاب المصلحة ،
وال سيما أسرة األمم المتحدة في الكويت  ،من أجل النهوض بالصحة و رفاهية السكان في الكويت .يشرفني أن أكون
أول ممثل لمنظمة الصحة العالمية في الكويت وأنا ملتزم ببذل كل الجهود لدعم وزارة الصحة والقطاعات األخرى في
مساعيهم لتحقيق األهداف الصحية الوطنية والعالمية  ،بما في ذلك االستجابة لوباء .19-COVID
يعكس افتتاح مكتب المنظمة في دولة الكويت األهمية الحاسمة لالتصال الوثيق مع الدول والحكومات في عمل منظمة
الصحة العالمية .تمثل المكاتب القطرية حلقة وصل بين المنظمة والحكومات .يغطي المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة
ً
ً
وإقليما  ،معظمها لها مكاتب خاصة بها في هذه البلدان :افتتاح المكتب
بلدا
العالمية إلقليم شرق المتوسط من 22
ً
ً
هاما و رئيسيا داخل المنظمة في ضمان التعاون
دورا
يرفع عدد مكاتب المنظمة في اإلقليم إلى  .19كما تلعب المكاتب
الفني المناسب منها تقديم المشورة بشأن السياسات والدعم الفني؛ اإلعالم والعالقات العامة والبرامج التوعوية ؛
والتنظيم واإلدارة.
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معهد دسمان للسكري يحتفل بمناسبة
مرور  100عام على اكتشاف األنسولين
احتفل معهد دسمان للسكري ،وهو معهد أبحاث أنشأته
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،بحضور قياديين من
وزارة الصحة بمرور  100عام على اكتشاف األنسولين وذلك
من خالل إقامة سلسلة من المحاضرات وحلقات نقاشية
سلطت الضوء على أحدث الحلول المبتكرة لمرض السكري.
وقد تم تنظيم هذه السلسة من المحاضرات تحت عنوان
« 100عام من األنسولين» ،في معهد دسمان للسكري
بدعم من شركة نوفو نوردسك  .Novo Nordiskوتعتبر هذه
المرة األولى في الكويت التي يلتقي فيها القياديون في
رعاية مرضى السكري لمناقشة الخيارات الممكنة لتحسين
إدارة مرض السكري في الكويت.
افتتح المؤتمر الدكتور قيس الدويري ،مدير عام معهد
دسمان للسكري ،تاله سعادة سفير الدنمارك السيد أولي
مويسبي ،الذي سلط الضوء على العبء العالمي لمرض
السكري .كما ألقى الدكتور أكين أكسيكيلي ،نائب رئيس
شركة نوفو نوردسك ،كلمة لالحتفال بمرور  100عام على
االبتكار في رعاية مرضى السكري وإيجاد األمل للجيل
القادم لعالجات السكري والحلول الصحية.
ناقشت الدكتورة دالل الهاجري ،ممثلة قطاع الرعاية الصحية
األولية في الكويت ،االحتياجات في رعاية مرضى السكري
وأبرزت جهود الرعاية األولية لتحقيقها .قدم الدكتور بيتر
كورتزالس ،كبير المستشارين العلميين لشركة Novo
 ، Nordiskنظرة ثاقبة حول مستقبل إدارة مرض السكري
من خالل شرح تفاصيل االبتكارات في العالج باألنسولين
التي نتطلع إلى رؤيتها.

من جانبها ،أدارت د .إباء العزيري ،الرئيس التنفيذي للقطاع
الطبي في المعهد الحلقة النقاشية التي ركزت على ثالث
محاور رئيسية وهي :تحسين طرق الوقاية من السكري،
تطوير نظام الرعاية الصحية ،دعم الوصول لحياة صحية
أفضل للمصابين بالسكري .وقد صرحت قائلة:
« :لقد شهدنا تطور عالجات مرض السكري منذ أن بدأ إنتاج
قائلة «اليوم،
ً
األنسولين ألول مرة» .وأضافت العزيري
يمكننا أن نقدم لمرضى السكري لدينا مجموعة من حلول
التحكم والعالج التي تناسب أسلوب حياتهم بشكل أفضل
وتساعد على تحسين نوعية الحياة .ونحن في معهد دسمان
نسعى لتقديم احدث لخدمات الطبية المواكبة آلخر األبحاث
في مجال السكري بما يتناسب مع تحسين حياتهم الصحية
وجودتها .وال ننسى في هذا المقام دور وزارة الصحة
المهم المتمثل في خدمات عيادات الرعاية األولية .وقد
قمنا بتدريب مجموعة من ممرضات وزارة الصحة ليكونوا
على استعداد لخدمة المرضى».
قائال« :في معهد دسمان
وأضاف الدكتور قيس الدويري
ً
للسكري ،يعمل فريقنا بال كلل لتأسيس برامج فعالة
للبحث والتدريب والتعليم وتعزيز الصحة والتي تعمل على
تحسين نوعية حياة المصابين بداء السكري في الكويت.
ً
احتفال بمرور  100عام على استخدام األنسولين ،أنشأنا
منصة لمناقشة األساليب الجديدة والمبتكرة لرعاية مرضى
السكري مع شركائنا في وزارة الصحة ،وفريق بلو سيركل
والمنظمات غير الربحية».
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مستشفى جابر األحمد يدشن برنامج مسح
اعتالل شبكية األطفال الخدج
قــام استشــاري جراحــة الشــبكية و الجســم الزجاجــي و
رئيــس برنامــج مســح اعتــال شــبكية األطفــال الخــدج فــي
مستشــفى جابــر األحمــد الدكتــور يوســف محمــد الضفيــري
بتدشــين برنامــج اعتــال شــبكية األطفــال الخــدج فــي
مستشــفى جابــر األحمــد اليــوم  ،و ذلــك بفحــص توائــم
ثالثــي خديــج ولــدوا الم كانــت مصابــة بالكورونــا و تــم
تعافيهــم بحمــد اللــه و هــم بحالــة مســتقرة.
وتــم التدشــين بحضــور رئيــس قســم طــب و جراحــة العيــون
الدكتــور احمــد فهــد الفــودري و رئيــس قســم االطفــال الخــدج
الدكتــور فــواز جاســم البغلــي و رئيســة الهيئــة التمريضيــة
فــي قســم األطفــال الخــدج االســتاذه امــورة محمــد أبــو
هيــكل و فريــق مســح اعتــال شــبكية األطفــال الخــدج
اخصائيــن العيــون الدكتــور عمــرو عبدالــرازق بكــر و الدكتــورة
والء عبدالمؤمــن.

و أفــاد بأنــه يتــم فحــص الشــبكية لألطفــال الخــدج اثنــاء
وجــود الطفــل الخديــج بالمستشــفى بعــد مــرور حوالــي 4
الــى  6أســابيع مــن الــوالدة  ،و يجريــه طبيــب العيــون فــي
قســم العنايــة المركــزة للخــدج باالســتعانه بقطــرات لتوســيع
البؤبــؤ و تخديــر العيــن إضافــة الــى أدوات خاصــة لفحــص
الشــبكية.
مــن ناحيتــه ،اوضــح رئيــس قســم طــب وجراحــة العيــون
بمستشــفى جابــر االحمــد د.أحمــد الفــودري بــان إدارة
مستشــفى جابــر األحمــد قامــت مشــكورة بطلــب احــدث
جهــاز خــاص بتصويــر شــبكية العيــن  RetCamو الــذي يوثــق
حالــة العيــن بشــكل رقمــي و يســاعد علــى متابعتهــا بشــكل
اكثــر دقــة  ،و يتــم بنهايــة الفحــص تحديــد درجــة االعتــال ،
حيــث يحتــاج األطفــال المصابيــن بدرجــة متطــورة مــن المــرض
للعــاج بالليــزر.

وقــال د.يوســف الضفيــري :مــرض اعتــال شــبكية األطفــال
الخــدج يصيــب بدرجــات متفاوتــه األطفــال الخــدج  ،و هنــاك
نســبة قليلــة منهــم يحتاجــون للتدخــل العالجــي  ،و لكــن
تكمــن خطــورة المــرض فــي ان الطفــل التظهــر عليــه أي
اعــراض اال فــي مرحلــة متأخــرة مــن المــرض  ،لذلــك فــان
المبــادرة بفحــص الطفــل الخديــج فــي مرحلــة مبكــرة و بشــكل
دوري ضروريــة جــدا لتفــادي أي مضاعفــات.
بــدوره ،اكــد رئيــس قســم االطفــال الخــدج بمستشــفى جابــر
االحمــد د.فــواز البغلــي بــان شــبكية العيــن هــي النســيج
الحســاس الــذي يبطــن داخــل العيــن و الــذي يمكننــا مــن
الرؤيــة  ،و اعتــال شــبكية الخــدج هــو مــرض يؤثــر علــى
االوعيــة الدمويــة فــي شــبكية العيــن و قــد يســبب النزيــف
او االنفصــال بالشــبكية و ضمــور العصــب البصــري فــي
العينيــن.
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أول طبيب كويتي متخصص في عالج األسنان بالكويت يحصل عليها

العنزي نال براءة اختراع من أمريكا ألداة
عالجية جديدة

فــي إنجــاز فريــد مــن نوعــه وســابقة جديــدة حصــل اختصاصــي عــاج العصــب وجــذور األســنان بمركــز الفروانيــة التخصصــي
د .محمــد أحمــد العنــزي علــى بــراءة اختــراع ألدائــه فــي عــاج جــذور االســنان مــن مكتــب الواليــات المتحــدة األمريكيــة لبــراءات
االختــراع.
ويعد د .العنزي أول طبيب أسنان متخصص في عالج العصب يحصل على هذا اإلنجاز
حيــث لــم يســبق ألي طبيــب متخصــص فــي عــاج العصــب بالكويــت الحصــول علــى بــراءة اختــراع مــن الواليــات المتحــدة
األمريكيــة.
والجديــر بالذكــر أن االختــراع عبــارة عــن أداة فــي عــاج عصــب وجــذور األســنان وهــي آلــة دقيقــة تتالفــى المشــكلة التــي كان
يواجههــا أطبــاء األســنان فــي بعــض العالجــات الخاصــة بالجــذور حيــث كان العــاج يتــم عبــر طريقــة يدويــة بدائيــة لعــاج بعــض
الحــاالت المعقدة.
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بعد النجاح في إستيفاء جميع المعايير

الصحة تحصل على عضوية البرنامج
الدولي لمتابعة السالمة الدوائية
البدر :الكويت حصلت على العضوية الدائمة في هذا البرنامج الذي يديره مركز «أوبساال» العالمي
ريم العيسي :العضوية الدائمة في البرنامج تمكن من اصدار التحذيرات الخاصة باآلثار العكسية
لألدوية بأسرع وقت
دنيا البستكي :الكويت ستتمتع بمزايا كاملة وليس جزئية من مركز «أوبساال» الدولي
بعد النجاح في استيفاء جميع المعايير أعلن الوكيل المساعد
لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله منجد
البدر أن وزارة الصحة الكويتية استوفت جميع المتطلبات
الالزمة لحصول دولة الكويت على العضوية الدائمة في
برنامج منظمة الصحة العالمية لمتابعة السالمة الدوائية،
والذي يديره مركز «أوبساال» العالمي للرقابة الدوائية في
السويد ،وتم إضافة دولة الكويت إلى قائمة األعضاء
الدائمين في هذا البرنامج العالمي المختص بمراقبة
السالمة الدوائية.
وذكرت مراقب التنسيق والتطوير بإدارة الخدمات
الصيدالنية بوزارة الصحة الدكتورة ريم خلف العيسى أن
مركز «أوبساال» العالمي يقوم بجمع التقارير الخاصة باآلثار
العكسية لألدوية واللقاحات الواردة إليه من الدول األعضاء
ذات العضوية الدائمة في هذا البرنامج ،وإصدار تحذيرات
بأسرع وقت عنها وإجراء الدراسات الخاصة بهذا الشأن.
كما أضافت الدكتورة ريم العيسى ،أن الكويت استكملت
كل المتطلبات الخاصة بالعضوية الكاملة والمتمثلة في
توفير العناصر الرئيسية لمنظومة متكاملة للتيقظ الدوائي
في الكويت من موارد بشرية ونظام الكتروني لالبالغ عن

اآلثار الجانبية لألدوية واللقاحات ومدونة ارشادية كويتية
للتيقظ الدوائي ،وتعتبر هذه العناصر من أساسيات انشاء
مركز وطني لليقظة الدوائية ،الفتة إلى اكتمال جميع
عناصر العضوية بتطبيق الكويت برنامج  vigiflowلربط
عملية اإلبالغ عن األعراض العكسية في دولة الكويت بمركز
اوبساال لمتابعة اآلثار الجانبية لألدوية واللقاحات.
وأضافت العيسى أن هذا الربط سيمكن الكويت من دخول
االحصائيات العالمية لآلثار العكسية الناتجة عن استخدام
األدوية واللقاحات مما سيساعدها في اجراء مقارنة بين
االحصائيات المحلية والدولية واتخاذ القرارات المناسبة
لتوفير أدوية ولقاحات فعالة وآمنة حسب المعايير الدولية
للسالمة الدوائية.
وذكرت رئيس قسم تسجيل األدوية بإدارة تسجيل
ومراقبة األدوية الطبية والنباتية الصيدالنية دنيا عبد
الرحمن البستكي أن الكويت ستتمتع بمزايا كاملة من مركز
بدال من المزايا الجزئية التي كانت
«أوبساال» الدولي،
ً
تمتلكها على مدى الثالث أعوام الماضية بصفتها عضو
مبدئي مشارك والتي حصلت عليها في عام  2018بعد
استيفائها لمتطلبات العضوية المبدئية.
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ذي إيكونوميست :الكويت أعلى
دولة في معدل اإلصابة بالسكري
والسمنة
أصدرت وحدة المعلومات االقتصادية التابعة لمجلة ذي
إيكونوميست البريطانية مؤخرا تقريرا جديدا بعنوان «بعيدا
عن العمليات الجراحية :كيف يمكن لنمط الحياة والبرامج
الغذائية أن تقلل من عبء السمنة ومرض السكري في
الكويت؟» ،وذلك بدعم من شركة أبوت الرائدة عالميا في
مجال الرعاية الصحية .ويهدف هذا التقرير إلى تسليط
الضوء على أهمية اتباع نمط حياة صحي واختيارات التغذية
السليمة في مكافحة السمنة والسكري في الكويت .
وبحسب تقرير مجلة ذي إيكونوميست ،يعتبر ارتفاع
معدل زيادة الوزن والسمنة والمشاكل الصحية المرتبطة
بهما من المشكالت الرئيسية على مستوى دول الخليج
العربي والسيما الكويت ،حيث يعاني ما بين  %31و%43
من األشخاص في دول الخليج الست من السمنة ،مما
يعزز ضرورة تغيير نمط الحياة المتبع ونشر الثقافة الصحية
والتوعية لمساعدة األفراد على اتباع نظام غذائي متوازن
والمحافظة عليه .
كما ذكر التقرير أن الكويت تعتبر حاليا أعلى دولة في
نسبة معدل اإلصابة بمرض السكري والسمنة مقارنة
بدول الخليج األخرى ،حيث شهدت البالد تطورا سريعا في
العقود األخيرة شمل زيادة الناتج المحلي اإلجمالي بأكثر من
عشرة أضعاف ،وذلك بالتزامن مع زيادة التصنيع والتوسع
الحضري والنمو السكاني .
هذا إلى جانب تغيير نمط الحياة االجتماعية وقلة الحركة،
وزيادة انتشار مطاعم الوجبات السريعة وثقافة تناول
الطعام خارج المنزل ،مع توافر الوجبات الدهنية والسكرية
بأسعار رخيصة نسبيا مما زاد معدل السمنة .
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بمناسبة مرور عام على الوباء..
معالي وزير الصحة يشكر القيادة
والكوادر الطبية
شكر معالي وزير الصحة الشيخ د .باسل الصباح القيادة السياسية في البالد على دعمها في مواجهة وباء «كورونا» وذلك
بمناسبة مرور عام على ظهور الوباء في الكويت.
ً
أيضا بالشكر للكوادر الطبية على
جاء ذلك في تغريدة للوزير على حسابه الخاص في «تويتر» ،حيث تقدم باسل الصباح
ً
أفرادا ومؤسسات.
عطائهم المميز وبذلهم الالمحدود ،كما شكر كل من ساهم في مواجهة الوباء
ودعا الوزير الجميع ليكونوا ً
يدا واحدة ضد الوباء.
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الشيخ د .باسل الصباح وسفير
بلجيكيا يناقشان التعاون الصحي

ناقش معالي وزير الصحة الدكتور /باسل الصباح وسفير بلجيكا في الكويت ليو بيترز ،سبل وإجراءات التصدي واحتواء
جائحة فيروس كورونا وآفاق التعاون الصحي بين الجانبين في المجاالت المختلفة.
جاء ذلك خالل استقبال معالي وزير الصحة لسفير مملكة بلجيكا في الكويت .وحضر اللقاء مديرة إدارة العالقات الصحية
الدولية في وزارة الصحة سعادة الدكتورة /رحاب الوطيان.
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