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التقــى معالــي وزراء الصحــة بــدول مجلــس التعــاون فــي ظــل مرحلــة جديــدة مــن العمــل 
الصحــي الخليجــي المشــترك، وفــي أجــواء مــن األحــداث والمتغيــرات والتحديــات اإلقليمية 

والدوليــة التــي تفــرض نفســها علــى أرض الواقــع والعصــر الــذي نعيشــه...

إن عقــد مثــل هــذه االجتماعــات واللقــاءات المشــتركة التــي تجمــع المســؤولين علــى أعلــى 
المســتويات وفــي مختلــف القطاعــات دليــل صــادق علــى عمــق التنســيق المشــترك ونجــاح 

تجربــة هــذا المجلــس نحــو تحقيــق الغايــات واألهــداف المنشــودة... 

 لقــد حققــت الخدمــات الصحيــة فــي دول المجلــس تطــورًا ملحوظــًا وللــه الحمــد خــال 
الســنوات األخيــرة وأصبــح المواطــن ينعــم بخدمــة طيبــة متميــزة بــل وأضحــت دول الخليــج 

ــة،  ــم حســب مؤشــرات الصحــة العالمي مــن المناطــق المتقدمــة فــي العال
  إن مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون وهــو يســير اآلن بخطــى ثابتــه نحــو إعــداد 
ــه  ــة ترتكــز علــى معطيــات وأهــداف دول المجلــس لخدمــة مواطني ــادرات رائــدة ومنهجي مب

ــة أفضــل.. ــون الرمــز نحــو حيــاة صحي ــع ألن يك ــك يتطل فهــو بذل

 داعيــًا اللــه ســبحانه وتعالــى أن يبــارك فــي جمعنــا هــذا وأن يبــارك عملنا وأن يكلل مســاعينا 
دائمًا بالنجــاح والتوفيق.

وتتواصــــل المسيـــــرة

افتتاحية العدد
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وزارء الصحــة بــدول المجلــس يدعــون إلى 
أهميــة توحيد المواقــف والجهود الصحية

عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون اجتماعهم السابع، يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 
الرئاسة(، وبمشاركة أصحاب  )دولة  البحرين  بمملكة  الصحة  وزيرة  الصالح،  بنت سعيد  فائقة  برئاسة األستاذة  2021م، 

المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون. 
العام  اإلطار  اعتماد  وبخاصة   ،)2021 يناير  )الُعا-   41 القمة  في  األعلى  المجلس  قرارات  تنفيذ  متابعة  االجتماع  تنال 
المبكر،  الصحي  اإلنذار  )نظام(  دليل  واعتماد  الطوارئ،  حاالت  في  واالستجابة  للتأهب  العامة  الصحة  لخطة  الخليجي 

واعتماد إنشاء المركز الخليجي للوقاية من األمراض ومكافحتها. 
والدولي  اإلقليمي  بالتعاون  يتعلق  فيما  وتنسيقها  المواقف  توحيد  أهمية  على  االجتماع  في  الوزراء  معالي  وأكد 
في المجال الصحي، السيما وأن التحديات الصحية التي يواجهها العالم تتطلب تعزيز عاقات التعاون والشراكة ورفع 
اإلقليمية  والمنظومات  والصديقة  الشقيقة  الدول  كافة  مع  الصحي،  ومنها  المجاالت  كافة  التنسيق في  مستويات 
والدولية الفاعلة، وتنفيذ خطط العمل المشترك وفق برامجها الزمنية، بما يعود على مواطني دول المجلس بالفائدة 

ويعزز المكانة الدولية لمجلس التعاون، ودوره في القضايا اإلقليمية والدولية. 
وقد صدر خال هذا االجتماع عدد من القرارات التي تعزز العمل الخليجي المشترك في المجال الصحي، وفي مقدمتها 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك وبخاصة جهود دول مجلس التعاون في مواجهة جائحة فايروس كورونا، والنجاحات 
والتجارب الرائدة التي حققتها دول المجلس في مواجهة الجائحة واستمرار التنسيق الوثيق بين دول المجلس في هذا 

المجال. 
اللوائح  التعاون في  وبخاصة  الصحي  المجال  العاملة في  الفنية  اللجان  على مخرجات  الموافقة  القرارات  تناولت  كما 
الصحية الدولية )2005(، وإعداد أدلة بشأن الخطط واالستعدادات لاستجابة لألوبئة والجوائح، واإلطار العام الخليجي 
لخطة الصحة العامة للتأهب واالستجابة في حاالت الطوارئ، واإلجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول 
المجلس، واإلطار العام لخطة طوارئ الصحة العامة في مطارات دول مجلس التعاون، والدليل الموحد للمدن الصحية 

بدول المجلس. 
وناقش معالي الوزراء في االجتماع التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل لجنة وزراء الصحة )2022-2026(، والمتضمنة 
عدد من البرامج والمشاريع المشتركة التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في المجال الصحي، 
اليوم  في  ستنظم  التي  والفعاليات  والبرامج  الصحية،  المدن  لبرنامج  الخليجية  االستراتيجية  الخطة  مناقشة  تم  كما 

الخليجي للمدن الصحية، والمعتمد في األول من شهر مارس من كل عام. 
اتخذ معالي الوزراء في هذا االجتماع العديد من القرارات التي تناولها جدول األعمال في المواضيع العديدة التي تم 
مناقشتها، وتكليف وزارات الصحة بدول المجلس ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون واألمانة العامة بمتابعة وتنفيذ 
الرعاية  استمرار  يحقق  بما  المجلس،  دول  بين  والتكامل  والتعاون  التنسيق  في  الجهود  تستكمل  التي  القرارات  تلك 

والعناية بصحة اإلنسان في دول مجلس التعاون. 

أخبار المجلس
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ترأســت ســعادة الدكتــورة مريــم إبراهيــم الهاجــري، الوكيــل المســاعد للصحــة العامــة عضــو الهيئــة 
التنفيذيــة لمجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون، اجتمــاع الهيئــة التنفيذيــة )93( لمجلــس الصحــة 
لــدول مجلــس التعــاون بمقــر مجلــس الصحــة بالريــاض، وبحضــور ســعادة المديــر العــام لمجلــس 
الصحــة لــدول مجلــس التعــاون، وممثــل األمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 

وأعضــاء الهيئــة التنفيذيــة بــدول المجلــس. 

وافتتحــت الهاجــري أعمــال االجتمــاع بالترحيــب باألعضــاء ونقلــت لهــم تحيــات اإلدارة العليــا بالــوزارة 
وعلــى رأســهم تحيــات معالــي األســتاذة فائقــة بنــت ســعيد الصالــح وزيــرة الصحــة، وتمنيــات 
ســعادتها بالتوفيــق والنجــاح والخــروج بتوصيــات فّعالــة، وتحقيــق األهــداف المرجــوة مــن االجتماع. 
تمــت مناقشــة المواضيــع المدرجــة علــى جــدول األعمــال االجتمــاع ومنهــا تقديــم عــرض عــن المركز 
الخليجــي لمكافحــة الســرطان والمركــز الخليجــي لمكافحــة العــدوى، كمــا تــم اســتعراض تقريــر 
قيــاس األثــر للحمــات التوعويــة، ودراســة مقاومــة مضــادات الميكروبــات فــي دول المجلــس. 
كمــا تــم اســتعراض صنــدوق الوقــف الصحــي، واســتعراض مشــاريع التوصيــات لهــذا االجتمــاع، 

ومشــاريع قــرارات االجتمــاع )84( ألصحــاب المعالــي وزراء الصحــة بــدول المجلــس. 
 

الجديــر بالذكــر إن مشــاريع القــرارات )84( ســوف ترفــع لاعتمــاد وإصــدار قــرارات بشــأنها مــن قبــل 
أصحــاب المعالــي والســعادة وزراء الصحــة لــدول مجلــس التعــاون فــي اجتماعهــم القــادم المزمــع 

عقــده بمملكــة البحريــن نهايــة شــهر أكتوبــر 2021م. 

اجتمــاع الهيئــة التنفيذيــة لمجلــس الصحــة 
لــدول مجلــس التعــاون بالريــاض

أخبار المجلس
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وّقــع مجلــس الصحــة الخليجــي واالتحاد الســعودي 
بيــن  للتعــاون  تفاهــم  مذكــرة  للجميــع  للرياضــة 
الطرفيــن فــي تقديــم الدعــم المطلــوب لتنفيــذ 
برامــج وأنشــطة تســاعد علــى نشــر ثقافــة الرياضة 
والتعــاون فــي مجــال التوعيــة الصحيــة، والربــط 
بينهــا وبيــن ممارســة الرياضــة والنشــاط البدنــي؛ 
وذلــك فــي مقــر وزارة الرياضــة بحضــور صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر خالــد بــن الوليــد بــن طــال 
للرياضــة  الســعودي  االتحــاد  رئيــس  ســعود  آل 
للجميــع، ومديــر عــام مجلــس الصحــة الخليجــي 

ــل.  ــح الدخي ــن صال األســتاذ ســليمان ب

وبموجــب المذكــرة يعمــل الطرفــان علــى التعــاون 
ــن  ــط بينهــا وبي ــة والرب ــة الصحي فــي مجــال التوعي
ممارســة الرياضــة والنشــاط البدنــي مــن خــال 
فــي  المشــاركة  ومنهــا:  وآليــات  وســائل  عــدة 
إقامتهــا  المزمــع  الصحيــة  التوعويــة  الحمــات 
ــر  ــك الحمــات عب ــل تل ــن وتفعي ــل الطرفي مــن قب
ــة مــن خــال مــا  ــة الصحي نشــر المنتجــات التوعوي
لديهمــا مــن قنــوات تواصــل ووســائل ومنصــات 
ــات يمكــن مــن خالهــا الوصــول إلــى  ورمــوز وآلي
الخليجيــة  المجتمعيــة  الشــرائح  مــن  قــدر  أكبــر 
بمختلــف أنواعهــا إضافــة إلــى حملــة لــك وللحيــاة 
وأيضــًا حملــة الصحــة النفســية مــن ناحيــة الرياضــة 
واالســتفادة  النفســية،  للصحــة  تعزيــز  كوســيلة 
مــن الخبــراء واألخصائييــن فــي المجلــس وتحديــد 
المخرجــات بشــكل دقيــق لاســتفادة منهــا عبــر 
عــدة مجــاالت بمــا فــي ذلــك البرامــج والحمــات 

الرياضيــة والصحيــة.  

لزيادة الوقاية والتوعية والتطوير والدعم الصحي لنشاط بدني سليم 

االتحاد السعودي للريــاضة للجــميع يوقع 
مذكرة تفاهم مع مجلس الصحة الخـليجي

أخبار المجلس
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مــن جانبــه قــال رئيــس االتحــاد الســعودي للرياضــة للجميــع صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خالــد بــن الوليــد بــن طــال آل ســعود: »يهــدف اتحــاد 
الرياضــة للجميــع مــن خــال توقيــع هــذه المذكــرة إلــى بحــث فــرص التعاون 
المشــترك مــع مجلــس الصحــة التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 
إلطــاق برامــج وأنشــطة وفعاليــات متنوعــة تســاعد علــى نشــر ثقافــة 
الرياضــة والصحــة. وتمّثــل هــذا مثــااًل جديــدًا علــى التعــاون المشــترك 
لاتحــاد مــع الجهــات اإلقليميــة، وتضافــر الجهــود علــى كافــة األصعــدة، 
ســواء علــى مســتوى وطننــا الغالــي، أو مــع دول مجلس التعــاون الخليجي 
الشــقيقة، للمســاهمة فــي بنــاء مجتمــع أكثــر صحــة ونشــاطًا وحيويــة، من 
ــادرات مبتكــرة قــادرة علــى اســتقطاب اهتمــام الجميــع،  خــال إطــاق مب
ومــن شــأن المذكــرة أن تســاهم بشــكل فاعــل فــي توســيع دائــرة النشــر 
اإلعامــي مــع دول الخليــج فــي المجــاالت الصحيــة والرياضيــة«. وأضــاف 
أن مــن ضمــن اســتراتيجيات االتحــاد هو بناء شــراكات مــع الجهات الحكومية 
والقطــاع الخــاص مــن أجــل تكامــل الدعــم فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 

مــن خــال مســتهدفات جــودة الحيــاة. 

وقــال مديــر عــام المجلــس األســتاذ ســليمان الدخيــل: » إن المذكــرة تأتــي 
ضمــن جهــود المجلــس المتواصلــة فــي تحقيــق التكامــل مــع الجهــات 
الحكوميــة وتوفيــر حلــول صحيــة يعــود أثرهــا علــى جميــع أفــراد المجتمــع 
الصحيــة  والتوعيــة  والرياضــي  البدنــي  النشــاط  يعــد  حيــث  الخليجــي، 
عنصريــن مهميــن فــي أهــداف المجلــس، التــي ترتكــز علــى الوقايــة، 
التوعيــة والتطويــر والدعــم الصحــي. وهنــا يكمــن جوهــر هذا التعــاون الذي 
يعــزز الجهــود المتعلقــة باســتخدام الرياضــة مــن أجــل العمــل علــى تحســين 
جــودة الحيــاة، كمــا ســيؤدي تعاوننــا مــع االتحــاد الســعودي للرياضــة للجميع 
إلــى التمكيــن فــي نشــر الوعــي الصحــي وتعزيــز مفهــوم النشــاط البدنــي 

فــي مختلــف المجــاالت.« 

ُيذكــر أن االتحــاد الســعودي للرياضــة للجميــع يعمــل بدعم مباشــر مــن وزارة 
الرياضــة، ويهــدف إلــى تحقيــق التزاماتــه ضمــن برنامــج »جــودة الحيــاة« - 
أحــد مســتهدفات رؤيــة 2030 - الراميــة إلــى زيــادة نســبة ممارســة األفــراد 
فــي المملكــة للنشــاط البدنــي والرياضــي مــرة علــى األقــل أســبوعيًا 
بنحــو 40 % بحلــول عــام 2030. ولتحقيــق ذلــك يســعى جاهــدًا إلــى توقيــع 
الخــاص  الحكوميــة والقطــاع  الجهــات  االتفاقيــات وبنــاء الشــراكات مــع 
ــادرات والبرامــج المختلفــة التــي مــن شــأنها الوصــول إلــى  وإطــاق المب

الهــدف المنشــود. 
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نشــر مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي فيديــو توعــوي يســلط الضــوء علــى 
إشــاعة تتعلــق بمــدى إمكانيــة اســتخدام معجــون األســنان فــي عــاج إصابــات الحــروق حيــث 
يتزامــن الفيديــو مــع بدايــة فتــرة الشــتاء فــي معظــم دول الخليــج والتــي عــادًة مــا يصحبهــا 

فعاليــات قــد تتســبب فــي الحــروق مثــل إشــعال النــار أو اســتخدام اجهــزة للتدفئــة. 
وأوضــح المجلــس خــال الفيديــو بــأن وضــع معجــون األســنان علــى الحــروق ُيعــد مــن أبــرز 
األخطــاء الشــائعة؛ كونــه يحبــس الحــرارة تحــت الجلــد بســبب فلوريــد الصوديــوم، كمــا أنــه 

قــد يتســبب بتلــوث الحــروق. 
ونصــح َمــن يتعرضــون للحــروق باالبتعــاد عــن مصــدر الحرائــق، وتبريــد منطقــة الحــرق بميــاه 
جاريــة فاتــرة لمــدة 20 دقيقــة، واالبتعــاد عــن الثلــج أو مــاء الثلــج، والتأكــد مــن عــدم تعلــق أي 

شــيء بالمنطقــة. 
وأضــاف المجلــس خــال مقطــع الفيديــو إلــى ضــرورة تغطيــة الجــرح بشــريط الصــق أو 
كيــس باســتيكي نظيــف للحــروق، مــع اســتخدام الُمســكن عنــد الشــعور باأللــم ومنهــا 

و«اإليبوبروفيــن.  »الباراســيتامول« 
وشــدد إلــى أنــه إذا كان ســبب الحــروق مــادة حمضيــة أو كيميائيــة، مــن الضــروري شــطف 

المنطقــة المصابــة بأكبــر قــدر ممكــن مــن المــاء النظيــف، وأتصــل باإلســعاف فــورا! 

مجلــس الصحــة الخليجــي يكشــف حقيقــة 
معجــون األســنان 

أخبار المجلس
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شــارك مجلــس الصحــة الخليجــي بفعاليــة -ممشــى الصحــة- ضمــن جنــاح األمانــة العامــة 
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي دبــي إكســبو 2020، حيــث انطلقــت فعاليــة الممشــى 
فــي موســمها األول والتــي اســتمرت لمــدة 8 أيــام، وأســتفاد منهــا زوار الجنــاح من مختلف 
الشــرائح العمريــة بجنســيات مختلفــة علــى جميــع الجوانــب التي يتناولها »ممشــى الصحة« 

وهــي الصحــة العقليــة ، والنشــاط البدنــي، والتغذيــة ، وأخيــرًا جــودة النــوم. 
الجديــر بالذكــر أن »ممشــى الصحــة« يأتــي فــي ثــاث مشــاركات لمجلــس الصحــة الخليجــي 
ــر مــن  ــة للممشــى ســتكون بتاريــخ  14 نوفمب خــال عــام 2021 ، حيــث أن المشــاركة الثاني
عــام 2021 م ويســتمر لمــدة 5 أيــام ، والمشــاركة  الثالثــة واألخيــرة هــذا العــام ســتكون فــي 
20 ديســمبر مــن العــام نفســه وتســتمر لمــدة  8  أيــام ، ويقــدم » الممشــى الصحــي » 
نصائــح ومحفــزات توعويــة بثــاث لغــات ) العربيــة ، اإلنجليزيــة، الفرنســية( وتشــمل علــى 
الصحــة العقليــة ، والنشــاط البدنــي، و التغذيــة ، وأخيــرًا جــودة النــوم  حيــث  بلــغ عــدد زوار 

الممشــى فــي المشــاركة األولــى مــا يزيــد عــن 15000 زائــر. 

هــذا ويســعى مجلــس الصحــة الخليجــي فــي جميــع فعالياتــه للنهــوض واالرتقــاء بمســتوى 
القطــاع الصحــي فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن خــال تقديــم المبــادرات البنــاءة، 
القــرار  والعالميــة، ودعــم صناعــة  اإلقليميــة  الصحيــة  والتحديــات  للقضايــا  واالســتجابة 
والسياســات الصحيــة، وتنســيق العمــل الخليجــي المشــترك لتعزيــز التعــاون والتكامــل بيــن 
الــدول األعضــاء فــي المجــال الصحــي، بمــا يحقــق أهدافــه. والمجلــس منظمــة ذات مكانــة 
ــة فــي دفــع مســيرة التعــاون  ــة مرموقــة، لهــا دور محــوري، تســهم بفاعلي ــة عالمي إقليمي

والعمــل الخليجــي الصحــي المشــترك لتحقيــق الصحــة المســتدامة.   

أكثر من 15 ألف زائر يستفيدون من النصائح التوعوية 

الخليجــي يقــدم فعاليــة  مجلــس الصحــة 
 2020 إكســبو  فــي  الصـــــحة  ممـــــشى 

لغــات  بثــالث 

أخبار المجلس
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أصــدر مجلــس الصحــة الخليجــي ممثــًا بــإدارة الصحــة العامــة عبــر حســابه الرســمي الموثــق 
علــى تويتــر دليــًا لطــرق التعامــل مــع الطفــل، وذلــك ضمن فعاليــة اليوم العالمــي للطفل. 
وشــمل الدليــل المكــون مــن 30 صفحــة علــى العديــد مــن النصائــح والطــرق للتعامــل بهــا 
مــع االطفــال وكان هــذا الدليــل بمثابــة إهــداء مــن مجلــس الصحــة الخليجــي لــكل أب وأم، 
وذلــك لمعرفــة طــرق التعامــل الســليم مــع أطفالهــم مــن التســنين والتربيــة وحتــى النــوم. 

حيــث شــمل الدليــل علــى العديــد مــن الجوانــب الهامــه علــى رأســها: 10 قواعــد أساســية 
للتعامــل الصحيــح مــع الطفــل، ومرحلــة التســنين متــى تبــدأ وطــرق التعامــل معهــا، ونصائــح 
للتعامــل مــع تعلــق الطفــل الشــديد بوالديــه، وخطــوات للتعامــل مــع نوبات غضــب الطفل، 
ــاء بالــذات، مثــل: ارتــداء المابــس وتنــاول  وكيفيــة مكافــأة الطفــل وعقابــه، وطــرق االعتن
الطعــام واالغتســال، وايضــًا المهــارات االجتماعيــة التــي يجــب أن يتقنهــا الطفــل ، وأخيــرًا 

وقــت النــوم وتنظيمــه. 

مجلس الصحة الخليجي يصدر دلياًل لطرق 
التعامل مع الطفل 

أخبار المجلس
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ضمن برنامج فحـص الـوافدين المــشمول بـ 23 دوله و 398 مــركًزا طبًيا

مجلس الصحة الخليـجي يفحــــص قـــرابـــة
8 مليون وافد قبل وصولهم

 أصــدر مجلــس الصحــة الخليجــي تقريــره الخــاص ببرنامــج فحــص الوافديــن لــدول مجلــس 
ــر الئقــة  ــة غي ــون حال ــة نصــف ملي ــذي تضمــن كشــف البرنامــج لقراب التعــاون الخليجــي وال
صحيــًا للعمــل، وكان ذلــك خــال الفتــرة مــن ينايــر 2017م إلى أغســطس 2021م، ويشــكل 
هــذا العــدد مــا نســبته 6% مــن إجمالــي عــدد المفحوصيــن فــي البرنامــج بهــدف العمــل 
فــي دول المجلــس الخليجــي وكان وكان عددهــم قرابــة 8 مليــون وافــد حيــث تــم فحصهــم 

فــي بلدانهــم. 

وأضــاف التقريــر أن أبــرز إنجــازات البرنامــج تمثلــت فــي خفــض نســبة الحــاالت الغيــر الئقة من 
الوافديــن الذيــن يدخلــون إلــى دول المجلــس، حيــث أشــار التقريــر إلــى أن عــدد الحــاالت الغيــر 
الئقــة طبيــًا المكتشــفة بــدول المجلــس قبــل تطبيــق برنامــج فحــص الوافديــن يصــل إلــى 
20% مــن إجمالــي الوافديــن، وقــد انخفضــت هــذه الحــاالت تدريجيــًا بعــد تطبيــق البرنامــج 

لتصــل إلــى 0.03% فــي عــام 2021م فــي المراكــز التــي تعمــل تحــت مظلــة البرنامــج. 

أخبار المجلس
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قــرار  تطبيــق  أهميــة  التقريــر  ويوضــح   
المجلــس األعلــى في دورتــه الـ37 المنعقد 
فــي )البحريــن، 2016م(، وذلــك مــن خــال 
تحقــق الجهــات المعنيــة بإصــدار التأشــيرات 
الوافديــن  صحــة  مــن  المجلــس  بــدول 
فحــص  لبرنامــج  اإللكترونــي  النظــام  عبــر 
الوافديــن، وعــدم التعامــل مــع مراكــز صحية 

غيــر معتمــدة لــدى المجلــس. 

وأردف التقريــر إلــى ســعي برنامــج فحــص 
الوافديــن الحثيــث فــي التوســع فــي دول 
البرنامــج،  لتشــملها مظلــة  جديــدة  ومــدن 
مظلــة  مــد  هــو  المســتهدف  أن  حيــث 
البرنامــج لتشــمل 500 مركــز معتمــد فــي 
30 دولــة حــول العالــم لعمــل الفحوصــات 
2022م،  عــام  بنهايــة  للوافديــن  الطبيــة 
وزراء  مجلــس  قــرار  صــدور  منــذ  أن  حيــث 
الصحــة لــدول مجلــس التعــاون بتأســيس 
إطــاق  تــم  1995م،  عــام  فــي  البرنامــج 
البرنامــج فــي العديــد مــن الــدول المصــدرة 
للعمالــة لــدول المجلــس، والواقعــة فــي 
شــرق اســيا وافريقيــا، وقــد واصــل البرنامــج 
مــد مظلتــه تدريجيــًا لتشــمل 23 دولــة حتــى 
نهايــة عــام 2021م بواقــع 398 مركــز فــي 

60 مدينــة. 

ــر عــن أهــم األمــراض التــي  وكشــف التقري
يتصــدى لهــا البرنامــج ويســعى جاهــدًا فــي 
ــن  ــن بهــا مــن الوافدي عــدم دخــول المصابي
إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي ومنهــا 
األمــراض العقليــة والماريــا والتهــاب الكبــد 

)ب،ج( والــدرن وغيــره. 

منوهــًا إلــى وجــود فــرص لتقليــص دخــول 
خــال  مــن  الئقــة  الغيــر  الحــاالت  عــدد 
التوســع فــي أعــداد المــدن والمراكــز بالــدول 
المصــدرة للعمالــة وكذلــك التزام الســفارات 
والجهــات المعنيــة بإصــدار التأشــيرات بــدول 
ــة الصــادرة  ــول التقاريــر الطبي المجلــس بقب
وذلــك  فقــط،  المعتمــدة  المراكــز  مــن 
اإللكترونــي  النظــام  اســتخدام  خــال  مــن 

للبرنامــج والربــط المباشــر بــه. 

البرنامــج  نظــام  بــأن  التقريــر  واختتــم 
مرتبــط حاليــًا مــع الجهــات المعنيــة بإصــدار 
التأشــيرات فــي عــدد مــن دول المجلــس، 
النظــام  ربــط  علــى  مســتمر  العمــل  وأن 
مــع بقيــة الجهــات بــدول المجلــس، والــذي 
مــن  الحــد  فــي  الكبيــر  األثــر  لــه  ســيكون 
دخــول الحــاالت الغيــر الئقــة والحفــاظ علــى 

الخليجــي.   الصحــي  األمــن 

ــر خــال  ــى أن البرنامــج تأث ــر إل وأشــار التقري
عــام 2020م جــراء جائحــة كورونــا، حيــث انــه 
وبســبب اإلجــراءات االحترازيــة التــي اتخذتها 
انخفــاض  الــى  أدت  قاطبــًة  العالــم  دول 
اعــداد الوافديــن القادميــن لــدول المجلــس 

ــر مــن %50.  بأكث



13

وهدفــت الجلســة إلــى التعريــف بمبــادرات ومشــروعات مجلــس الصحــة الخليجــي ووضــع 
آليــة للتنســيق والنشــر اإلعامــي فــي مختلــف مســتوياته بيــن وزارات الصحــة بــدول 
قــت إلــى الجهــود والمبــادرات الخليجيــة فــي  الخليــج ومجلــس الصحــة الخليجــي. وتطرَّ
اإلعــام الصحــي ومبــادرات ومشــروعات إذاعــة وتلفزيــون الخليــج ومجلــة صحــة الخليــج 

واســتعرضت الوضــع الراهــن لإلعــام واإلعــام الرقمــي. 

وتــم خــال االجتمــاع الخــروج بمجموعــة مــن التوصيــات وكان مــن أهمهــا تعزيــز التنســيق 
اإلعامــي بيــن المجلــس ووزارات الصحــة بالــدول األعضــاء مــن خــال تبــادل األدوات 
اإلعامــي  الدعــم  بتقديــم  الصحــة  مجلــس  يقــوم  االتصاليــة،  واألنشــطة  والخبــرات 
لــوزارات الصحــة مــن الجانــب اإلنتاجــي )فيديوهــات توعويــة(، واالســتفادة مــن الخبــرات 
اإلعاميــة وأفضــل التجــارب والممارســات بالــدول األعضــاء أو حــول العالــم مــن خال عمل 
زيــارات ميدانيــة لاطــاع علــى التجــارب المختلفــة، وتطويــر وتدريــب الكفــاءات اإلعاميــة 
فــي وزارات الصحــة بمجــال صناعــة المحتــوى والمتحــدث الرســمي والتخطيــط للحمــات 
اإلعاميــة وتســويقها ، وكذلــك إنشــاء نافــذة خاصــة باإلعــام الصحــي ضمــن البوابــة 
البيانــات للهيئــات  الخليــج مــع تفعيــل خدمــة نقــل  اإللكترونيــة لجهــاز إذاعــة وتلفزيــون 
ــز المنصــة بالتعــاون بيــن الجهــاز  ــدول األعضــاء بالجهــاز مــم خــال النافــذة، ويتــم تعزي بال

ومجلــس الصحــة الخليجــي. 

االجتمــاع األول لمــدراء اإلعــالم واإلعــالم 
الرقمــي فــي وزارات الصحــة

عقــد مجلــس الصحــة الخليجــي 
معــرض  إدارة  مــع  بالتعــاون 
“إكســبو 200 دبــي” واألمانــة 
الخليــج  لمجلــس  العامــة 
العربــي االجتمــاع األول لمــدراء 
الرقمــي  واإلعــام  اإلعــام 
بالــدول  الصحــة  وزارات  فــي 
التعــاون  لتفعيــل  األعضــاء 
وذلــك  المشــترك  اإلعامــي 
 18 الموافــق  الخميــس  يــوم 

2021م.  نوفمبــر 

أخبار المجلس
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وزارة الصحة ووقاية المجتمع توّحد البيانات 
في  بالدولة  الصحية  الجهات  مع  الصحية 

منصة »رعايتي« - السجل الوطني الصحي الموحد 

أعلنت »وزارة الصحة ووقاية المجتمع« انطاق منصة »رعايتي«، السجل الوطني الصحي الموحد بالشراكة مع كل من 
فارقة  الشراكة عامة  بدبي وتشكل هذه  الصحة  الصحية، وهيئة  للخدمات  اإلمارات  أبوظبي ومؤسسة  الصحة  دائرة 
في مسيرة منصة »رعايتي« المتمثلة في الربط مع كل من »وريد - نظام معلومات الرعاية الصحية اإللكتروني« لدى 
مؤسسة اإلمارات للخدمات الصحية في دبي واإلمارات الشمالية و«نابض« شبكة المعلومات الصحية التابعة لـ »هيئة 
الصحة بدبي«، وتعزز مبادرة اإلطاق هذه األهمية االستراتيجية للسجل الوطني الصحي الموحد التابع لوزارة الصحة 
ووقاية المجتمع في تكامل الصحة الرقمية من قبل القطاع الصحي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وقد كان لكل من 
مؤسسة اإلمارات للخدمات الصحية وهيئة الصحة بدبي ومزودي الخدمات الطبية من القطاع الخاص دورًا محوريًا في 
هذه الرحلة حتى اآلن. هذا وتجدر اإلشارة إلى أن منصة »رعايتي« قد تم إطاقها بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.  

التحول الرقمي 
وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع: »تمكنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من إطاق 
منصة رعايتي المنظومة المركزية تماشيا مع استراتيجية دولة االمارات العربية المتحدة في تطوير القطاع الصحي، الذي 
من شأنه تحسين مراقبة األمراض وإدارة الصحة السكانية، من خال التعاون مع مؤسسة االمارات للخدمات الصحية 
وهيئة الصحة بدبي كمرحلة أولى ومن ثم التعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي في المرحلة الثانية«. وأضاف معاليه 

أن الربط مع المزيد من شركاء القطاع الخاص يدل على أهمية منصة »رعايتي« في التحول الرقمي للرعاية الصحية.« 

نظام موحد  
ورؤيتها  الرشيدة  القيادة  توجيهات  أنه في ظل  أبوظبي  الصحة  دائرة  رئيس  حامد،  آل  بن محمد  عبدالله  وأكد معالي 
االستباقية نمضي نحو توفير منظومة رعاية صحية ذات مستوى عالمي ووضع األسس الهامة لنجاحه، بما في ذلك 
نظام رعاية صحية إلكتروني موحد للمرضى، فباالستفادة من البنية التحتية المتطورة والكفاءات عالمية المستوى التي 
تتمتع بها الدولة وتوظيف االبتكار والتحول الرقمي، تتوحد الجهود وتتكامل لتوفير نظام رعاية صحية إلكتروني موحد 
يربط جميع مقدمي الرعاية الصحية على مستوى الدولة ويسهم في االرتقاء بتجربة المرضى وتعزيز جودة ومخرجات 
العاج. وبالتالي مواصلة ترسيخ مكانة الدولة على خارطة الرعاية الصحية العالمية. معبرًا عن سعادته بهذه الشراكة التي 
ستكون قاعدة صلبة لمستقبل الصحة الرقمية الذي سيدفع عجلة االقتصاد قدمًا وعن مواصلة الدعم المستمر لهذه 

المبادرة وتوفير الخبرات والتجارب المكتسبة في التطبيق الكامل. 

اإلمارات
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منظومة مركزية 
كما وصرح سعادة الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع »الرقي بالنظام الصحي في دولة 
الحكومة  رؤية  مع  تماشيا  الوزارة  أولويات  من  هو  عالمية  وبمعايير  شاملة  صحية  خدمات  تقديم  خال  من  االمارات، 
الرشيدة، لذا تأتي المنظومة المركزية المتمثلة في منصة رعايتي كجزء من جهود الوزارة المتواصلة لمواكبة التحوالت 
خطوة  الخدمة  وتمثل   ، والتكنولوجيا  االبتكارات  تبني  في  اإلمارات  ريادة  على  وتأكيدًا  الصحية  المعلومات  نظم  في 

متقدمة تأخذ بقطاع الرعاية الصحية في اتجاه إنشاء ملف صحي متكامل لكل مريض في دولة اإلمارات. 

قاعدة بيانات أكبر 
ومن جهته، صرح سعادة عوض الكتبي المدير العام  في هيئة الصحة بدبي، قائًا: »إن االنضمام لمنصة »رعايتي« 
بالنسبة للهيئة هي خطوة هامة باتجاه الربط مع قاعدة بيانات أكبر من معلومات الرعاية الصحية والقاعدة المعرفية، بما 
سيسهم في تحسين قدرتنا على خدمة المرضى وفق معايير أعلى من الكفاءة والرعاية وسامة المريض، كما أن الربط 
مع »رعايتي« سيضيف قيمة لـ »نابض« مما سيعود بالفائدة على مشهد الرعاية الصحية في اإلمارات العربية المتحدة، 
وتجدر اإلشارة الى ان منصة »نابض« تم اطاقها ضمن التزام هيئة الصحة بدبي، وحرصها الشديد على التحول الذكي 

بمنظومتها الصحية«. 
وكجزء من المرحلة الثانية، عملت الوزارة على التنسيق مع دائرة الصحة في ابوظبي للربط وتبادل المعلومات بين منصة 
»رعايتي« ومنصة »ملفي« أول منصة مبتكرة لتبادل المعلومات الصحية على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، وواحدة من أسرع أنظمة تبادل معلومات الرعاية الصحية انتشاًرا على مستوى العالم، حيث حققت انجازا بارًزا في 

أقل من 3 سنوات في ربط 100% من مستشفيات أبوظبي عبر منصتها.  

انطالق مرحلة جديدة 
بدوره قال سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي: »تواصل أبوظبي في ظل دعم وتوجيهات 
القيادة الرشيدة ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي يحتذى به في توظيف التكنولوجيا وقيادة التحول الرقمي الذكي للحفاظ 
على صحة جميع أفراد المجتمع والمضي قدمًا بجودة القطاع الصحي في اإلمارة، حيث نجحنا خال الفترة الماضية في 
تحقيق نقلة نوعية هامة في قطاع الرعاية الصحية، من خال ربط كافة مستشفيات اإلمارة بمنصة ملفي، وها نحن 
نشهد اليوم انطاق مرحلة جديدة وخطوة مهمة نحو االرتقاء بتجربة مرضانا وتعزيز مستويات جودة الخدمات المقدمة 
لهم من خال العمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لربط منصة ملفي بمنصة رعايتي والعمل على 

إرساء قاعدة أكبر للمعلومات الصحية المتعلقة بالمرضى على مستوى الدولة«  

قيمة مضافة 
فيما قال الدكتور يوسف السركال المدير العام لمؤسسة االمارات للخدمات الصحية، »تعد مؤسسة االمارات للخدمات 
الصحية طرف رئيسي في منظومة رعايتي حيث ان نظام »وريد« يزود المنظومة المركزية بأكثر من 50% من البيانات 
الصحية في االمارات الشمالية من خال 17 مستشفى وأكثر من 80 مركز صحي، كما اننا فخورون بأن نكون جزءًا من 
منصة »رعايتي« المتطورة التي ستساعدنا في توفير تجربة فائقة من الرعاية الصحية للمرضى، وإن انضمامنا إلى 
»رعايتي« يعد قيمة مضافة لها الكثير من النتائج اإليجابية. هذه المنظومة هي منظومة معرفية شاملة للرعاية الصحية 
االستباقي  التحليل  في  ويساعد  الصحية  الخدمات  جودة  مستوى  من  يرفع  مما  المتحدة  العربية  االمارات  دولة  في 

للخدمات المستقبلية«. 

قرار وزاري 
وتعد »رعايتي« نظامًا متطورًا لتوثيق المعلومات والبيانات الصحية والشخصية واإلدارية الخاصة بكل شخص يتلقى 
الرعاية الصحية،  به، ويتم ذلك بشكل مستدام وآمن بهدف تحقيق سامة وجودة  الخدمات الصحية في ملف خاص 
وتسهيل استخدام تلك المعلومات من مقدمي الخدمات الصحية وتنظيم تبادلها وفقًا للتشريعات المعمول بها في 
الدولة. ويمكن لمتلقي الخدمات الصحية استخدام البوابة االلكترونية الخاصة بالملف الصحي الموحد عند توفرها. كما 
يمكنهم تحديد الجهات واألفراد الذين يمكنهم االطاع على الملف الخاص بهم، وفقا للقرار الوزاري الذي صدر في 16\ 
نوفمبر\ 2021 بضرورة ضم المنشآت الصحية المرخصة من قبل الوزارة في نظام الملف الصحي الموحد خال سنة من 

اصداره وفقًا للضوابط واالشتراطات التي تحددها الوزارة. 
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عن فئتي أفضل حملة اتصال حكومي عبر الوسائل الحديثة على مستوى الوطن العربي 
وأفضل ممارسات التعامل مع أزمة كورونا على المستوى العالمي 

جائزتين  تحصد  المجتمع  ووقاية  الصحة  وزارة 
لالتصال  الشارقة  لجائزة  الثامنة  الدورة  في 

الحكــــومـــي 2021

الوطن  الحديثة على مستوى  الوسائل  عبر  اتصال حكومي  أفضل حملة  جائزتي  المجتمع  الصحة ووقاية  وزارة  حصدت 
العربي، وأفضل ممارسات التعامل مع أزمة كورونا على المستوى العالمي، ضمن فعاليات الدورة الثامنة لجائزة الشارقة 
لاتصال الحكومي 2021، التي ينظمها ويشرف عليها مركز الشارقة اإلعامي، وذلك خال الحفل الرسمي الذي أقيم 
السمو  كريمة من صاحب  رعاية  تحت  انعقد  الذي  الحكومي،  الدولي لاتصال  المنتدى  ختام فعاليات  مساء أمس في 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة تحت شعار »دروس الماضي، تطلعات 

المستقبل«. 
وكرم الفائزين بالجائزة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة عضو المجلس التنفيذي إلمارة الشارقة، 
المجتمع تسلم  الصحة ووقاية  وزير  العويس  بن محمد  الرحمن  عبد  ونيابة عن معالي  الشارقة لإلعام،  رئيس مجلس 
سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة جائزتي الوزارة، بحضور وداد بوحميد مدير 

إدارة االتصال الحكومي، وفريق مكتب االتصال الحكومي بالوزارة. 

مكانة رائدة 
وأشــاد معالــي عبــد الرحمــن بــن محمــد العويــس وزيــر الصحــة ووقايــة المجتمــع، برعايــة ودعــم صاحــب الســمو الشــيخ 
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة لهــذه الجائــزة التــي تشــهد تطــورًا مســتمرًا 
فــي دوراتهــا مثمنــًا رؤى صاحــب الســمو التــي رســخت المكانــة الرائــدة لدولــة اإلمــارات فــي مجــال االتصــال الحكومــي 
علــى مســتوى العالــم، وجّســدت منصــة عالميــة للتواصــل الحضــاري والثقافــي والمعرفــي لإلنســان فــي مســيرة التنميــة 
المســتدامة، موضحــًا أن فــوز الــوزارة بهــذه الجائــزة جــاء تتويجــًا لجهودهــا فــي تحقيــق التميــز، األمــر الــذي يعــزز مســيرتها 
الحافلــة باإلنجــازات ضمــن مســاعيها الحثيثــة إلبــراز النمــوذج الصحــي المتقــدم لدولــة اإلمــارات فــي منصات التتويــج المحلية 

والعالميــة. 

اإلمارات
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بيئة للتميز والتنافسية 
ــة  ــذي حققــه مكتــب االتصــال الحكومــي يعكــس بيئ ــى أن النجــاح ال ــن محمــد العويــس، إل ــد الرحمــن ب ــي عب وأشــار معال
ــة المتحــدة بشــكل عــام، فــي ظــل التوجيهــات والرؤيــة الحكيمــة  ــة االمــارات العربي ــز والتنافســية القائمــة فــي دول التمي
ــكار وتســخيرها لخدمــة االنســان خاصــة فــي ظــل هــذه  ــداع واالبت ــى تبنــي اإلب لقيادتهــا الحكيمــة التــي تشــجع دومــًا عل
ــاءة مــع  ــا لترســيخ الثقــة والشــفافية مــع المجتمــع، والتعامــل بكف ــد أمامن ــار الوحي ــاح هــو الخي ــت النج ــي جعل ــة الت الجائح
اســتحقاقات تزامنــت مــع المســتجدات العالميــة علــى الصعيــد االجتماعــي واإلعامــي والصحــي، مشــيرًا إلــى أن هــذه 
الجائــزة ســتكون دافعــًا نحــو تحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات، مشــيدًا بجهــود فريــق مكتــب االتصــال الحكومــي المتواصلــة 

ــزة المرموقــة.  ــر المباشــر فــي الفــوز بهــذه الجائ ــه األث ــر العمل مــا كان ل لتطوي

إضافة نوعية لسجل الوزارة 
وعّبــر ســعادة الدكتــور محمــد ســليم العلمــاء وكيــل وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة اإلمــارات 
للخدمــات الصحيــة عــن فخــره بفــوز الــوزارة بفئتيــن فــي جائــزة الشــارقة لاتصــال الحكومــي، مشــيرا إلــى أن هــذا اإلنجــاز 
ــوزارة، فــي إطــار  ــة فــي ال ــاءة الخدمــات الصحي ــز ثقــة أفــراد المجتمــع بكف ــة لتعزي محطــة فــي ســياق الخطــط الموضوع
اســتراتيجيتها نحــو تقديــم الرعايــة الصحيــة الشــاملة والمتكاملــة وترســيخ ثقافــة االبتــكار وتحســين جــودة الرعايــة االكلينيكية 

وفــق أفضــل المعاييــر العالميــة وفــق مســتهدفات وثيقــة الخمســين. 
ولفــت ســعادة الدكتــور العلمــاء إلــى أن الفــوز بجائــزة الشــارقة لاتصــال الحكومــي يعتبــر إضافــة نوعيــة لســجل الــوزارة 
الحافــل بالجوائــز المحليــة واإلقليميــة والعالميــة، كمــا يحظــى بخصوصيــة وأهميــة بالغــة نظــرًا للقيمة االســتئنائية للمنتدى 

الــذي يعتبــر محــّركًا للتفكيــر اإلبداعــي فــي مجــال االتصــال الحكومــي. 

جائزة مرموقة 
كمــا أعــرب ســعادة الدكتــور حســين عبــد الرحمــن الرنــد الوكيــل المســاعد لقطــاع الصحــة العامــة عــن فخــره واعتــزازه بفــوز 
الــوزارة بهــذه الجائــزة المرموقــة فــي مجــال االتصــال الحكومــي، التــي تعتبــر إنجــازًا متميــزًا علــى المســتوى اإلقليمــي، 
وأثنــى ســعادته علــى األداء المتميــز لفــرق العمــل التــي تعاونــت لتحقيــق هــذا اإلنجــاز العالمــي المســتحق. مشــيرًا إلــى 
أن الــوزارة عملــت ضمــن منظومــة حكوميــة متكاملــة متعــددة التخصصــات فــي إدارة جائحــة كوفيــد-19 وحققــت اســتجابة 
فعالــة وتعاملــت بــكل باســتباقية ومرونــة وجاهزيــة، أســهمت فــي الحفــاظ علــى اســتمرارية الخدمــات وصــون المكتســبات 

وترســيخ الريــادة لدولــة اإلمــارات. 

اتصال حكومي مؤثر 
مــن جانبهــا أكــدت وداد بوحميــد مديــر إدارة االتصــال الحكومــي أن فــوز الــوزارة اليــوم بجائزتيــن مــا هــو إال دليــل واضــح 
علــى جهودهــا فــي تبنــي أفضــل المعاييــر والممارســات العالميــة فــي الترويــج المبتكــر للمبــادرات الوطنيــة عبــر األنشــطة 
االتصاليــة الهادفــة، وإبــراز دور الــوزارة فــي تحقيــق المشــاريع الوطنيــة الصحيــة واستشــراف المســتقبل، ويشــكل دافعــًا 

ومحفــزًا لشــحذ الهمــم والطاقــات وتطويــر التجــارب والقــدرات. 
 وأضافــت مديــر إدارة االتصــال الحكومــي أن هــذا اإلنجــاز يعتبــر عامــة فارقــة فــي مســيرة النجــاح والتميــز لتحقيــق اتصــال 
حكومــي مؤّثــر وفّعــال بمعاييــر عالميــة، عبــر تطويــر قنــوات اتصــال اســتباقية وتفاعليــة مبتكــرة تســهم فــي تثقيــف 
الفئــات المســتهدفة حــول جميــع الخدمــات والبرامــج والسياســات التــي توفرهــا الــوزارة لتعزيــز صحــة الفــرد والمجتمــع. 
ــة مســتجدات وتطــورات اإلعــام الرقمــي  ــوزارة لمواكب ــا ال ــي اعتمدته ــات الت ــى خطــط العمــل والمنهجي كمــا أشــارت إل
ــر الجــودة  وتوظيفهــا بالطريقــة المثلــى إلدارة البيانــات علــى المنصــات الرقميــة، يأتــي ذلــك فــي إطــار التزامهــا بمعايي
كمنهــج عمــل فــي إطــار ســعيها لتغــدو مؤسســة رائــدة مســتدامة ومبتكــرة، وترســيخ الســمعة المتميــزة والمكانــة الرائــدة 

للدولــة فــي مياديــن التنافســية العالميــة. 
ولفتــت بــو حميــد إلــى أهميــة المنتــدى الدولــي لاتصــال الحكومي الذي تنظمه إماراة الشــارقة، الذي غــدى من المنتديات 
العالميــة المهمــة ويحظــى بســمعة طيبــة فــي األوســاط الدوليــة. كمــا يواكــب توجهــات اإلمــارات نحــو المســتقبل برؤيــة 
ــكار وتحفــز األفــكار الخاقــة، مــن خــال اســتقطاب  ــة واثقــة ومدروســة مــن خــال اســتحداث مســارات تدعــم االبت رقمي
نخبــة صنــاع القــرار والمفكريــن والمؤثريــن، لتنــاول أفضــل الممارســات والحلــول للتحديــات المرتبطــة باالتصــال الحكومــي 
فــي عصــر رقمــي مــع تأثيــر التكنولوجيــا، وخاصــة تقنيــات االتصــال الجديــدة، وتأثيــر الــذكاء االصطناعــي والثــورة الصناعيــة 

الرابعــة علــى مســتقبل الحكومــات ووظيفــة وممارســات االتصــال الحكومــي.
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تمنح  العالم  في  دولة  ثاني  اإلمارات 
الموافقة على تسجيل الدواء األول والوحيد 

لعالج المراحل المبكرة لمرض ألزهايمر 

في إطار ترسيخ كفاءة المنظومة الدوائية وفق أفضل الممارسات العالمية

ــى تســجيل  ــم توافــق عل ــة فــي العال ــي دول ــة اإلمــارات ثان ــة المجتمــع عــن أن دول ــة ووقاي ــت وزارة الصح أعلن
ــاج  ــد لعــاج المراحــل المبكــرة لمــرض الزهايمــر مــن إنت ــم )أدوكانومــاب( األول والوحي واســتخدام عقــار أدوهيل
شــركة »بيوجــن«، بعــد تصديقــه واعتمــاده مــن هيئــة الغــذاء والــدواء األمريكيــة FDA. وتأتــي أهميــة تســجيل 
الــدواء فــي منــح األســبقية لمرضــى الزهايمــر بالدولــة ودول المنطقــة فــي الحصــول علــى هــذا الــدواء المبتكــر 
ــًا فــي اســتقطاب  ــارات عالمي ــادة اإلم ــك فــي إطــار ري ــودة حياتهــم، وذل ــة وتحســين ج لتســريع الخطــة العاجي
ــة المبتكــرة التــي ثبتــت فاعليتهــا وكفاءتهــا، وإجازتهــا ضمــن بروتوكــوالت العــاج، بمــا يســهم  ــر األدوي وتوفي

بشــكل كبيــر فــي تطويــر المنظومــة الصحيــة وفــق أفضــل الممارســات العالميــة. 

ويأتــي منــح الــوزارة الموافقــة علــى تســجيل دواء »أدوهيلــم« كحقنــة بجرعــة 100ملغــم لعــاج مرضــى الزهايمر، 
ممــن يعانــون مــن ضعــف إدراكــي خفيــف أو فــي مرحلــة الخــرف األولــى، عــن طريــق تثبيــط لويحــات »بيتــا 
أميلويــد« فــي الدمــاغ، فــي إطــار عمليــة »المســار الســريع لتســجيل األدويــة« ضمــن فئــة األدويــة المبتكــرة 
واألولــى مــن نوعهــا فــي العالــم، بالتــوازي مــع الحــرص علــى أهميــة التشــخيص المبكــر وتطويــر الممارســات 

الطبيــة فــي مجــال مــرض الزهايمــر لتحقيــق التمكيــن االجتماعــي والنفســي. 

ريادة اإلمارات في الصحة 
وأكــد معالــي عبــد الرحمــن بــن محمــد العويــس وزيــر الصحــة ووقايــة المجتمــع أن هــذا االنجــاز النوعــي يأتــي فــي 
إطــار حــرص دولــة اإلمــارات وفــق توجيهــات القيــادة الحكيمــة علــى ترســيخ ريادتهــا وأســبقيتها، فــي اســتقطاب 
وتوفيــر األدويــة المبتكــرة التــي ثبتــت فاعليتهــا وكفاءتهــا، وإجازتها ضمــن بروتوكوالت العــاج، باإلضافة لمرونة 
ساســل التوريــد، وتطــور البنيــة التشــريعية التــي تواكــب تطــورات الصناعــة الدوائيــة، بمــا يســهم بشــكل كبيــر 
فــي تســريع تعافــي المرضــى وتحســين جــودة حياتهــم التــي تتصــدر أولويــات عمــل الــوزارة والجهــات الصحيــة.  

وأشــار معالــي العويــس إلــى دولــة اإلمــارات مــن أســرع الــدول علــى مســتوى العالــم فــي االعتمــادات الدوائيــة، 
بمــا يمنــح حلــواًل للمرضــى فــي الدولــة والمنطقــة، ممــا يدفــع لترســيخ مكانــة اإلمــارات التنافســية فــي الســوق 
الدوائــي العالمــي، لتغــدو وجهــة جــذب رائــدة للشــركات الدوائيــة العالميــة، وتحفيزهــا الختيــار اإلمــارات مركــزًا 
ــة وإرســاء أنظمــة  ــاءة المنظومــة الدوائي ــز كف ــذي يســهم فــي تعزي ــدة، وال ــرة الجدي ــا المبتك لتســويق منتجاته

الجــودة والســامة العاجيــة والصحيــة والدوائيــة بمــا يتوافــق مــع رؤيــة مئويــة اإلمــارات. 

اإلمارات
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الوصول المبكر لألدوية المبتكرة 
مــن جانبــه لفــت ســعادة الدكتــور محمــد ســليم العلمــاء وكيــل وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع رئيــس مجلــس إدارة 
مؤسســة اإلمــارات للخدمــات الصحيــة، إلــى حــرص الــوزارة على ضمــان الوصول المبكر لألدويــة الحديثة المبتكرة، 
مــن خــال تســهيل إجــراءات الترخيــص لألدويــة المبتكــرة وفــق آليــة مدروســة للتقييــم والتســجيل الدوائــي، 
باإلضافــة إلــى التدريــب والمبــادئ التوجيهيــة لألطبــاء حــول االســتخدام المناســب، مــن أجــل إحــراز تقــدم نوعــي 

فــي الرعايــة الصحيــة وتوفيــر خيــارات عاجيــة مبتكــرة. 
مؤكــدًا ســعادته حــرص الــوزارة علــى تقديــم الخدمــات العاجيــة والنفســية للمصابيــن بمــرض الزهايمــر والســيما 
للمســنين مــا فــوق 65 عامــًا لكونهــا الفئــة األكثــر تعرضــًا لإلصابــة، مــن خــال العيــادات المتخصصة، وتوفيــر البيئة 
ــة للصحــة  ــل المجتمعــي، فــي إطــار اســتراتيجية السياســة الوطني ــادة التأهي الداعمــة والمحفــزة للمرضــى. وإع
النفســية، لتحقيــق التمكيــن االجتماعــي والنفســي والمهنــي للمرضــى، وتوفيــر خدمــات تعزيزيــة وعاجيــة 

وتأهيليــة ذات معاييــر عالميــة. 

حماية االبتكار الدوائي واستقطاب االستثمارات الخارجية 
وأوضــح ســعادة الدكتــور أميــن حســين األميــري وكيــل الــوزارة المســاعد لقطــاع التنظيــم الصحــي أن الــوزارة 
لديهــا آليــة متقدمــة فــي ترخيــص وتســجيل األدويــة وفــق أفضــل المعاييــر واالشــتراطات العالميــة فــي التقييــم 
الدوائــي، تســهم فــي تعزيــز ريــادة دولــة اإلمــارات فــي اعتمــاد وإطــاق أحــدث التقنيــات الدوائيــة لحمايــة صحــة 
المجتمــع، األمــر الــذي يشــكل خارطــة طريــق حافلــة بالفــرص والتحديــات، وهــو مــا تعمــل عليــه الــوزارة بالتعــاون 
مــع مختلــف الجهــات المعنيــة، مــن ناحيــة تحــدث المعاييــر التنظيميــة وآليــات الترخيــص واألدلــة اإلرشــادية لدعــم 

شــركات األدويــة والتكنولوجيــا الصحيــة. 
ــي  ــة الت ــة واألنظمــة الحديث ــة التحتي ــز بوجــود البني ــة اإلمــارات تتمي ــى أن دول ــري إل ــور األمي ــّوه ســعادة الدكت ون
ــاج  ــة وإنت ــا اإلقليمي ــاد مكانته ــة إليج ــي وتشــجع الشــركات العالمي ــى االســتثمار فــي القطــاع الدوائ تســاعد عل
أدويتهــا المبتكــرة والمثيلــة فــي اإلمــارات، فــي ظــل دعــم حكومــة اإلمــارات لابتــكار واإلبــداع وحمايــة الملكيــة 

ــة وتشــجيع االســتثمار فــي القطــاع الصحــي بشــكل عــام والقطــاع الدوائــي بشــكل خــاص.  الفكري
كمــا أشــار بــأن الــوزارة تعمــل بشــكل اســتباقي فــي التواصــل مع الشــركات العالمية للــدواء والمســتلزمات الطبية 
لبيــان االبتــكارات الحديثــة، وإن كانــت ضمــن نطــاق الدراســات االكلينيكيــة، والعمــل علــى جذبهــا لتكــون اإلمــارات 

  .FDA أول دولــة بالعالــم بعــد االعتمــاد مــن قبــل هيئــة الــدواء والغــذاء األمريكيــة

بارقة أمل جديدة 
بهــذه المناســبة، قــال رشــيد عــّزار، نائــب الرئيــس التنفيــذي فــي وحــدة أعمال مــرض الزهايمــر والضعــف اإلدراكي: 
»ســاهمت الجهــود الحثيثــة التــي بذلتهــا شــركة ’بيوجــن‘ إلجــراء البحــوث وتفانيهــا الكبيــر فــي تحقيــق أهدافهــا، 
ــدة لمرضــى  ــذ ســنوات عدي ــر العــاج األول مــن نوعــه من ــل بتوفي ــا المتمث ــا القــدرة علــى الوفــاء بالتزامن بمنحن
الزهايمــر. ونؤمــن بــأن هــذا العقــار ســيمنح المرضــى الذيــن يعانــون مــن مــرض الزهايمــر فــي مراحلــه المبكــرة 
وأســرهم ومــزودي خدمــات الرعايــة الصحيــة بارقــة أمــل جديــدة، الســيما وأنهــم ينتظــرون إحــراز تقــدم علمــي بهــذا 
الخصــوص منــذ عقــود. كمــا نتقــدم بجزيــل الشــكر لــوزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع فــي دولــة اإلمــارات لوقوفهــا 

بكفــاءة علــى احتياجــات مرضــى الزهايمــر التــي لــم تلبــى لحــد اآلن وتقييمهــا الســريع لعقــار ’أدوهيلــم‘». 
ــة اإلمــارات خــال الشــهور المقبلــة، تلتــزم »بيوجــن«  وعــاوة علــى ســعيها لتوفيــر عقــار »أدوهيلــم« فــي دول
بالتعــاون عــن كثــب مــع األطــراف المعنيــة وصانعــي القــرار فــي الدولــة لضمــان وصــول واســع لمرضــى الزهايمــر 
المؤهليــن لهــذا العــاج المبتكــر. ومــن المعلــوم أن مــرض الزهايمــر يؤثــر بشــكل كبيــر علــى العديد من األشــخاص 

فــي جميــع أنحــاء العالــم. 

التجارب السريرية  
يشــار إلــى أن فعاليــة عقــار »أدوهيلــم« قــد تــم تقييمهــا فــي ثــاث تجــارب ســريرية علــى مرحلتيــن وشــملت:  
الدراســة األولــى )EMERGE( والدراســة الثانيــة )ENGAGE( علــى المرضــى الذيــن يعانــون مــن المراحــل المبكــرة 
مــن مــرض الزهايمــر )ضعــف إدراكــي خفيــف وخــرف خفيــف( مــع وجــود مؤكــد لبروتيــن األميلويــد لديهــم. كمــا تــم 
تقييــم تأثيــر عقــار »أدوهيلــم« فــي دراســة ثالثــة )PRIME( والتــي تمثلــت بتجربــة ســريرية عميــاء وعشــوائية، تــم 

التحكــم فيهــا باســتخدام دواء وهمــي  ومقــدار الجرعــة عبــر المرحلــة 1ب. 
مــن جهتــه، قــال الدكتــور بــول أيســن، دكتــوراه في الطــب، مدير معهد أبحاث عــاج مرض الزهايمــر )ATRI(، جامعة 
جنــوب كاليفورنيــا: »للمــرة األولــى فــي التاريــخ اســتطعنا تحقيــق إنجــاز غيــر مســبوق بتجــاوز مرحلــة عــاج أعــراض 
اإلصابــة بالزهايمــر نحــو اســتهداف المســببات الرئيســية للمــرض، وســيتيح لنــا االكتشــاف والتشــخيص المبكــر 

للضعــف اإلدراكــي الخفيــف إمكانيــة تحديــد المرضــى الذيــن بمقدورهــم االســتفادة مــن هــذا العــاج المبتكــر«. 
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حصلــت وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع ومؤسســة اإلمــارات للخدمــات الصحيــة علــى المواصفــة العالميــة آيــزو فــي إدارة 
االمتثــال ISO 37301:2021 وإدارة مكافحــة الرشــوة ISO 37001:2016 مــن منظمــة Solution W3 األمريكيــة. ويعــزز 
هــذا اإلنجــاز ريــادة الــوزارة والمؤسســة فــي تطبيــق أفضــل المقاييــس العالميــة فــي مجــال نظــم إدارة الحوكمــة واالمتثــال 

ومكافحــة الرشــوة، وذلــك بعــد نجاحهمــا بتطبيــق هــذه الممارســات المســتندة إلــى الثقــة والمســاءلة والشــفافية.  

ويأتــي حصــول الــوزارة والمؤسســة علــى هــذه المواصفــات بعــد عمليــات تدقيــق شــاملة أجراهــا فريــق خبــراء ومحكميــن 
دولييــن مــن المنظمــة األمريكيــة لضمــان توافــق اإلجــراءات المتبعــة فــي الــوزارة والمؤسســة مــع المعايير العالميــة للجودة. 

حيــث تســلم الشــهادة عــن وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع فــي ديــوان الــوزارة بدبــي ســعادة الدكتــور محمــد ســليم العلمــاء 
وكيــل الــوزارة رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة اإلمــارات للخدمــات الصحيــة مــن الدكتــور عمــرو طالــب المديــر العــام لشــركة كانــا 
جلــف للمواصفــات القياســية العالميــة وممثــل منظمــة )Solution W3(  وبحضــور األســتاذ محمــد صالــح آل علــي مدير إدارة 

الحوكمــة والمخاطر بالــوزارة. 

كمــا تســلم ســعادة الدكتــور يوســف محمــد الســركال مديــر عــام مؤسســة اإلمــارات للخدمــات الصحيــة الشــهادة بديــوان 
المؤسســة بدبــي مــن ممثــل الشــركة، وبحضــور الشــيخة نــورة بنــت حميــد القاســمي مديــر إدارة الحوكمــة والمخاطــر 

بالمؤسســة وعــدد مــن المســؤولين. 

وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة اإلمارات للخدمات الصحية  

تحصـــــالن علــى شــهادتي آيـــــزو فــــي إدارة 
الرشــوة  مكافحــة  وإدارة  االمتثــال 

إنجاز متميز يعزز المكانة التنافسية لدولة اإلمارات 

اإلمارات
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رحلة التميز والتطوير 
هنــأ ســعادة الدكتــور محمــد ســليم العلمــاء موظفــي الــوزارة بهــذا اإلنجــاز المتميــز فــي إطــار رحلــة التميــز والتطويــر 
المؤسســي المســتمر التــي تعتمدهــا الــوزارة وفقــًا ألعلــى المعاييــر العالميــة، والــذي يأتــي نتاجــًا للجهود المثمــرة وتأكيدًا 
ــة، مــن خــال تطويــر األداء المؤسســي  ــز إنجازاتهــا فــي خدمــات الرعايــة الصحي ــوزارة وتطلعهــا لتعزي علــى كفــاءة أداء ال
وتعزيــز مفهــوم حوكمــة القطــاع الصحــي لارتقــاء بالخدمــات واســتدامتها، باإلضافــة إلــى تحســين جــودة الخدمــات الصحيــة 
وتطبيــق معاييــر الحوكمــة الفّعالــة ورســم سياســات صحيــة تحقــق أبعــاد الصحــة العامــة. وأكــد ســعادته علــى أهميــة 
اســتخدام األدوات المناســبة لقيــاس أداء النظــم الصحيــة وحوكمتهــا، ممــا يــؤدي إلــى حمايــة المريــض والفريــق الطبــي 

واإلداري فــي إطــار مؤسســي تحكمــه الجــودة. 

إنجاز نوعي 
مــن جانبــه أشــار ســعادة الدكتــور يوســف محمــد الســركال إلــى أن حصــول مؤسســة اإلمــارات للخدمــات الصحيــة علــى هــذه 
الشــهادات يعتبــر إنجــازًا نوعيــًا يضــاف لســجلها الحافــل، ويمثــل تأكيــدًا لريــادة المؤسســة وتميزهــا فــي مجــال الحوكمــة 
المؤسســية وحرصهــا علــى تطبيــق أعلــى مســتويات األداء بهــدف تعزيــز جــودة الخدمــات الصحيــة التــي تقدمهــا المنشــآت 
الصحيــة فــي المؤسســة مــن خــال تطبيــق متطلبــات المعاييــر العالميــة لنظــام إدارة االمتثــال ومكافحــة الرشــوة والتــي 
تلعــب دورًا مهمــًا فــي تطويــر األداء المؤسســي مــا يســاهم فــي االرتقــاء بجــودة الخدمــات، متوجهــًا بالتهنئــة إلــى 
موظفــي المؤسســة علــى هــذا اإلنجــاز المتميــز الــذي يعتبــر ترجمــة لحــرص المؤسســة علــى تطبيــق منظومــة حوكمــة 
متكاملــة انطاقــًا مــن اســتراتيجيتها وخططهــا التشــغيلية الراميــة إلــى تعزيــز القــدرات التنافســية لقطــاع الرعايــة الصحيــة. 

منظومة إدارية ورقابية متكاملة 
كمــا أثنــت الشــيخة نــورة القاســمي مديــر إدارة الحوكمــة والمخاطــر بالمؤسســة علــى جهــود فريــق العمــل وســعي 
المؤسســة لمواءمــة ممارســاتها اإلداريــة والرقابيــة وفــق أفضــل الممارســات العالميــة وتوثيقهــا باالعتمــادات العالميــة 
فــي مجــاالت الحوكمــة واالمتثــال والرقابــة ومكافحــة الرشــوة، مــا مــن شــأنه تعزيز ســمعتها وترســيخ الثقة لــدى متعامليها، 
حيــث أن حصــول المؤسســة علــى االعتمــاد العالمــي فــي مجــال إدارة االمتثــال وإدارة مكافحــة الرشــوة كجهــة رائــدة فــي 

الدولــة، يعتبــر ترجمــة لرؤيــة المؤسســة وحرصهــا علــى تطبيــق منظومــة حوكمــة متكاملــة. 
مــن جهتــه أكــد محمــد آل علــي مديــر إدارة الحوكمــة والمخاطــر فــي الــوزارة أن الحصــول علــى هــذا االعتمــاد يــّدل علــى 
ــة العلميــة  ــاء علــى األدل ــة بن ــوزارة، وتطبيــق منظومــة حوكمــة متكامل ــة المتبعــة فــي ال ــة النظــم اإلداريــة والرقابي فعالي
والمؤسســية لضمــان شــفافية عملهــا وتطبيــق المعاييــر الدوليــة، بمــا يحقــق متطلبــات واشــتراطات الحوكمــة واالمتثــال 

ــة، ومواصلــة تطويــر السياســات واإلجــراءات والبروتوكــوالت وفــق أفضــل الممارســات. ومكافحــة الرشــوة الفّعال
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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين 

يلـــقي كـــلـــمة افــــتـتـــــاحـــية فــــي الـــدورة 
االستثـــنائية لمـــنظمة الصحة الــعالمية 

ويؤكد على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة مختلف التحديات الصحية

أكد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تعزيز التعاون 
إلى فرص مستقبلية  الحالية  التحديات  تحويل  عبر  العالم،  تواجه  التي  الصحية  التحديات  الدولي في مواجهة مختلف 
نحو خطط أكثر فاعلية إلحداث تغيير حقيقي واالستعداد للتحديات العالمية بنفس العزيمة التي تولى لكافة التحديات 
على كل صعيد، الفتا إلى ضرورة تضافر جهود دول العالم عبر تعزيز اإلسهامات اإلنسانية والمبادرات المختلفة على 

المستوى الدولي بما يحقق األهداف المنشودة. 

جاء ذلك أثناء الدورة االستثنائية للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية التي عقدت في الفترة من 29 نوفمبر لغاية 1 
ديسمبر 2021 لمناقشة آليات تعزيز العمل المشترك ووضع التدابير العالمية الازمة لمواجهة التحديات الوبائية وطرق 

الوقاية منها. 

البحرين
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حيث ألقى سموه حفظه الله كلمة افتتاحية في الدورة االستثنائية لمنظمة الصحة العالمية جاء فيها: 

 »معالي السيدة الرئيسة، أصحاب السعادة، أعضاء الوفود الموقرون، يسرني أن أنقل لكم تحيات حضرة صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى وأبناء البحرين، وأصدق التمنيات الجتماعكم بالتوفيق.. 

لقد تجاهل المجتمع الدولي، ولعقود طويلة، النداءات العاجلة الصادرة من خبراء الصحة العامة، والذين قاموا بتحذيرنا 
مرارا وتكرارا من التحديات التي تواجه النظام الصحي العالمي والتفاوت الكبير في مستويات الصحة في داخل الدولة 
الواحدة وما بين الدول المختلفة. واليوم، وفي الوقت الذي نشعر فيه بالحزن على فقدان أكثر من خمسة مايين من 
اآلباء واألمهات واألبناء والبنات، يجب أن نكون مستعدين اليوم للمهمة الصعبة المتمثلة في إعادة بناء حياة أولئك 

الذين نجوا من هذه الجائحة. 
لقد كشف فيروس كورونا عدم جهوزية العالم، وأدى انعدام وجود خطة عمل عالمية إلى توجه البلدان حول العالم إلى 
وانتشار  الموحدة،  االحتواء  بروتوكوالت  المبكر، وغياب  الكشف واإلنذار  أنظمة  انهيار  لذلك، شهدنا  ونتيجة  االنغاق، 
المعلومات المضللة، والعديد من الصدمات في األسواق واالضطرابات في ساسل اإلمدادات، والتي ال تزال تترك 

الكثيرين بدون إمكانية الوصول المباشر إلى السلع األساسية وأدوات التشخيص والعاج والتطعيمات. 
إنه من الضروري أال نصل بأنفسنا إلى القناعة بأن هذه الجائحة عبارة عن حالة تظهر مرة في القرن. يجب علينا، عوضا عن 
ذلك، أن ننتهز هذه الفرصة إلحداث تغيير حقيقي، واالستعداد للجائحات العالمية بنفس العزيمة التي نوليها للتهديدات 
الجيوسياسية على سامتنا وأمننا الجماعي. عندها فقط، سنكون قادرين على بناء نظام صحي عالمي، والذي يمكن أن 

يكون يوما ما، خط دفاعنا األول واألكثر فاعلية عند ظهور األمراض المعدية. 
لقد أدركت مملكة البحرين، مع بدء انتشار فيروس كورونا عالميا وقبل أن يصل إلى المملكة، أن االستعداد والتعاون عزز 

قدرتنا على تجاوز تحد بهذا الحجم بنجاح. 
جهود  عمليات  أصبحت عصب  والتي  مركزية،  عمليات  غرفة  بإنشاء  لدينا، قمنا  حالة  أول  تسجيل  كامل من  قبل شهر 
لتحقيق  للتنسيق  والمدنية  العسكرية  المؤسسات  واألشخاص من  الموارد  على حشد  وركزت  المملكة،  التصدي في 

استجابة شاملة على مستوى المملكة. 
لقد تبنت البحرين سياسة الشفافية التامة، والتي عززت المسؤولية الجماعية وثقة المجتمع. لقد اجتمع قادة المجتمع 
بالهدف  راسخة  البحرين، حول قناعة  الواحد، فريق  الفريق  بروح  والمقيمون معا  والمواطنون  القرار  واألطباء وصانعو 
المشترك. لقد تعمقت روح الوحدة هذه في كل ركن من أركان المجتمع، وقام أكثر من 50000 مواطن، في بلد ال يتجاوز 

عدد سكانه 1.5 مليون شخص، بالتطوع لتقديم الدعم في شتى المجاالت. 
بهذه الروح الجماعية تمكنا من زيادة الطاقة االستيعابية لألسرة الطبية بستة أضعاف، وتأمين مساكن بديلة لألشخاص 
التنفس  وأجهزة  الشخصية  الوقاية  معدات  من  يكفي  بما  المستشفيات  وتجهيز  مكتظة،  أماكن  يعيشون في  الذين 

الصناعي ومختلف األدوية. 
نتيجة لهذه الجهود تتمتع البحرين بإحدى أعلى معدالت التعافي في العالم، باإلضافة إلى تطعيم ما نسبته 93%من 
الجسدية  الصحة  تكن  لم  لكن،  اآلن.  المنشطة حتى  الجرعة  50%منهم على  حوالي  والتي حصل  المؤهلين،  السكان 
المشاركة  وبفضل  استجابتنا،  في  بارز  بشكل  والنفسية  االقتصادية  الصحة  على  التركيز  تم  فقد  الوحيدة؛  أولويتنا 
المجتمعية، وآلية »الفحص، والتتبع، والعاج« الرائد عالميا، استطعنا تجنب وطأة التحدي دون الحاجة إلى فرض إغاق 

كامل على مستوى المملكة. 
إن جهود مملكة البحرين، على الرغم من فاعليتها على المستوى المحلي، إال أنها ليست بديا عن نظام صحة عامة 
عالمي قادر على وقف مسببات األمراض في مساراتها. لكن تجربتنا مفيدة، حيث تعكس أهمية االستعداد والتدخل 
المبكر، وتوضح قيمة الشفافية والتعاون وااللتزام الدائم بصنع السياسات القائمة على البراهين العلمية. ونحن على 

يقين تام بأن هذه المبادئ نفسها هي التي يجب أن توجه مناقشاتنا هنا اليوم. 
أيها السيدات والسادة، لقد أحاط فيروس كورونا العالم بالعديد من التحديات. ومع ذلك، يمكن التغلب عليها جميعا إذا 
كنا على استعداد للعمل معا. لقد شاهدنا العلماء من جميع أنحاء العالم، على مدى العامين الماضيين، يتخطون سنوات 
من األبحاث نحو تطوير تطعيمات عالية الفعالية في وقت قياسي. وبينما تتوفر للجائحة لحظات انطاق مماثلة، إال 
أنه يتعين علينا ضمان قدرة وصول متساوية وجاهزة إلى هذه االبتكارات التي تغير مسارات التعامل مع الفيروس ، ال 
سيما في سياق التحورات الناشئة الجديدة، وفي الواقع، فإن تغطية التطعيم التي تزيد عن 40% على مستوى العالم 
تنخفض إلى أقل من 3% في بعض البلدان. ومع وجود حوالي مليار جرعة إضافة في دول أخرى، فمن المحتمل أن تكون 
هناك المايين من الوفيات التي يمكن تجنبها. يمكننا حل هذا التحدي وغيره إذا قمنا بحشد اإلرادة السياسية الجامعة 

للنظر بشكل شمولي إلى الخارج. 
إن األمل يراودنا بأن تتضافر جهود دول العالم وأن تستفيد من الدروس المستخلصة من هذه الجائحة، وذلك بهدف 
السعي وراء جبهة موحدة تخدم الواجب األخاقي المتمثل في حماية أجيال اليوم واألجيال القادمة من كوارث األوبئة.« 
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وجلســات  فعاليــات  باحتضــان  البحريــن  مملكــة  تشــّرفت 
االجتمــاع الســابع للجنــة أصحــاب المعالــي والســعادة وزراء 
الصحــة بــدول مجلــس التعــاون، والمؤتمر العــام الـ84 لمجلس 
وزراء الصحــة بــدول مجلــس التعــاون خــال الفتــرة 20 – 21 

أكتوبــر 2021م، حضورًيــا فــي أرض مملكــة البحريــن.

وقــد حقــق هــذا االجتمــاع والمؤتمــر نجاًحا باهــًرا وتمخضت عنه 
توصيــات وقــرارات تصــب فــي االرتقــاء بالخدمــات الصحيــة 
المقدمــة للمواطنيــن والمقيميــن فــي دول الخليــج وكل مــا 
مــن شــأنه خدمــة التعــاون الخليجــي المشــترك، حيــث إن صحــة 
المجتمــع وراحتــه تقــع علــى رأس أولويــات اهتمــام الحكومــات 
التعــاون  تأكيــًدا للهــدف األعلــى لمجلــس  الخليجيــة، وذلــك 
المتمثــل فــي تحقيــق التنســيق والتكامــل والترابــط بيــن الــدول 

األعضــاء فــي جميــع المياديــن وصــواًل إلــى وحدتهــا.

الجاهزيــة  مــدى  والمؤتمــر  االجتمــاع  هــذا  تنظيــم  أكــد  وقــد 
واالســتعداد التــام لــدى مملكــة البحريــن ودول مجلس التعاون 
فــي التعامــل مــع فيــروس »كورونــا« كوفيد-19مــن خــال 
تجربتهــم المتميــزة واإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة 
التــي تــم اتخاذهــا للتصــدي للجائحــة والحــد مــن انتشــارها بمــا 
أســهم فــي حفــظ صحــة وســامة المواطنيــن والمقيميــن 
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي. كمــا حقــق هــذا المؤتمــر 
فــي فعالياتــه وانجازاتــه، امتــدادًا متصاعــدًا لمــا تحقــق خــال 
المؤتمــرات الصحيــة الســابقة علــى نحــو يحقــق لــدول الخليــج 
ــة  ــة ناجحــة، ومواصل ــة بشــرية وصحي كل مــا ترجــوه مــن تنمي
مــا تــم إنجــازه، واســتمرار الجهــود لمناقشــة كافــة القضايــا 
واألمــور التــي تتعلــق بأمــور الصحــة في دول الخليــج، والعمل 
ســوًيا علــى تحقيــق التنســيق المطلــوب فــي االســتراتيجيات 
والسياســات الصحيــة علــى نحــو يدعــم جهــود كل دولــة لرفــع 
المســتوى الصحــي للفــرد والمجتمــع فيهــا، ويحقــق الفعاليــة 
المنشــودة فــي العمــل، ويكفــل لكافــة دول الخليــج مواقــع 
رائــدة فــي توفيــر الرعايــة الصحيــة المتطــورة للمجتمــع، وفــق 

ــة المرموقــة. أعلــى المســتويات العالمي

فعاليات  باحتضان  تتشرف  البحرين  مملكة 
وجلسات اجتماع وزراء الصحة بدول مجلس 

التعاون حضورًيا
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تحــت رعايــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ممثــل جالــة الملــك لألعمــال اإلنســانية وشــئون الشــباب، وبحضــور 
ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس الهيئــة العامــة 
ــذي  ــب الرياضــي« ال ــن أعمــال مؤتمــر »طــب القل ــة البحري ــة، انطلقــت بمملك ــة البحريني ــة األولمبي للرياضــة رئيــس اللجن
عقــد خــال الفتــرة 2 - 4 ديســمبر 2021، بتنظيــم مــن وزارة الصحــة ومركــز الشــيخ محمــد بــن خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 

التخصصــي للقلــب، وبالتعــاون مــع المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة. 
ــذي  ــب الرياضــي ال ــة أن مؤتمــر طــب القل ــن حمــد آل خليف ــد ســمو الشــيخ ناصــر ب ــة، أك وخــال كلمــة ســموه االفتتاحي
ينعقــد فــي مملكــة البحريــن للمــرة األولــى علــى مســتوى دول المنطقــة، يعكــس جهــود الرعايــة الصحيــة التــي يحظــى بهــا 
المواطنــون والمقيمــون فــي مملكــة البحريــن، فــي إطــار رؤى حضــرة صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
عاهــل البــاد المفــدى حفظــه اللــه ورعــاه، بشــأن توفيــر الرعايــة الصحيــة للمواطنيــن باعتبارهــم الركيــزة األساســية للمســيرة 

التنمويــة الشــاملة بالمملكــة. 
وأشــار ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة إلــى اهتمــام ومســاندة صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد 
آل خليفــة ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء حفظــه اللــه، وحــرص ســموه الدائــم علــى المتابعــة الحثيثــة لتقديــم الرعايــة 

لكافــة المواطنيــن والمقيميــن وفــق رؤى حضــرة صاحــب الجالــة الملــك المفــدى حفظــه اللــه ورعــاه. 
ــرة فــي خططهــا وبرامجهــا، ممــا  ــة كبي ــي ممارســة الرياضــة أولوي ــزال تول ــت وال ت ــن كان ــة البحري وقــال ســموه إن مملك
ســاهم فــي تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات الرياضيــة خــال الســنوات الماضيــة علــى صعيــد األلعــاب الجماعيــة والفرديــة، 
كمــا يتــم تشــجيع وحــث المواطنيــن والمقيميــن علــى ممارســة الرياضــة، وأن يجعلــوا الرياضــة »أســلوب حيــاة«، بمــا 

يتوافــق مــع أنمــاط الحيــاة الصحيــة. 
وأضــاف ســموه أن الســنوات األخيــرة شــهدت ظهــور حــاالت لوفيــات أثنــاء ممارســة الرياضــة، ممــا يوضح وجود ممارســات 
غيــر صحيحــة قبــل أو أثنــاء أو بعــد ممارســتها، باإلضافــة إلــى وجــود احتماليــة ألســباب طبيــة قــد تــؤدي إلــى التأثيــر 
علــى صحــة القلــب، ولذلــك ينعقــد مؤتمــر طــب القلــب الرياضــي الــذي سيســعى إلــى تشــخيص تلــك المســألة بصــورة 
علميــة وأكاديميــة واضحــة، ووضــع الحلــول المناســبة، علــى أن يتــم تحويــل مخرجاتــه وتوصياتــه إلــى برنامــج عمــل، ســعيًا 

للوصــول إلــى مجتمــع رياضــي واٍع باألســاليب الصحيحــة لممارســة الرياضــة. 
وثمــن ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة جهــود وزارة الصحــة، ومركــز الشــيخ محمــد بــن خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
التخصصــي للقلــب، والمجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة لتنظيــم هــذا المؤتمــر ، متطلعــًا إلــى الخــروج بتوصيــات 
ــام، وممارســي  ــن والمقيميــن بشــكل ع ونتائــج، تســهم فــي دعــم الجهــود الوطنيــة المخلصــة لرعايــة صحــة المواطني

الرياضــة بشــكل خــاص. 
ــف  ــب التثقي ــى جان ــام إل ــة ممارســة الرياضــة الســليمة بشــكل ع ــى أهمي وقــد شــهد هــذا المؤتمــر تســليط الضــوء عل
والتوعيــة باألســس الصحيــة والطبيــة التــي يجــب علــى الجميــع مراعاتهــا لينعــم بحيــاة صحيــة ممتــازة، وذلــك مــن خــال 
الجلســات التــي شــهدت مشــاركة 30 متحدثــًا مــن المتخصصيــن فــي القطاعيــن الطبــي والرياضــي بمملكــة البحريــن 
ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، وعــدد مــن الــدول األوروبيــة، باإلضافــة إلــى ورش العمــل المتخصصــة، كمــا تــم تنــاول 
مواضيــع ركــزت علــى أبــرز مــا توصلــت إليــه األبحــاث والدراســات الطبيــة فــي مجــال القلــب الرياضــي، واألســاليب الحديثــة 

فــي التشــخيص والعــاج وطــرق الوقايــة مــن األحــداث المفاجئــة وكيفيــة التعامــل معهــا. 
وفــي هــذا اإلطــار تــم إطــاق الحملــة الوطنيــة التوعويــة التــي ســبقت تنظيــم المؤتمــر والتــي حملــت مســمى »نبــض 
الرياضي«حــول األســس الصحيحــة لممارســة الرياضــة والحفــاظ علــى صحــة القلــب، والتــي كان مقرهــا مجمــع األفنيــوز، 
ــاس مســتوى  ــة لقي ــة وفحوصــات طبي ــم إرشــادات توعوي ــم تقدي ــن، وت ــل المواطني ــًا مــن قب ــااًل كثيف ــر اقب وشــهد المق

ضغــط الــدم ومعــدالت الفيتامينــات بالجســم. 
ــة، وكان يســبق  ــون المشــي ورياضــة التجديــف والدراجــات الهوائي ــة كماراث ــات رياضي ــة تنظيــم فعالي كمــا شــهدت الحمل
كل فعاليــة تقديــم محاضــرة توعويــة للمشــاركين، كمــا تــم تنظيــم فعاليــة إجــراء الفحوصــات الطبيــة لمرتــادي المماشــي، 

فضــًا عــن تنظيــم محاضــرات توعويــة ورياضيــة بعــدد مــن المــدارس بمختلــف محافظــات المملكــة. 

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

إنعـقاد مؤتـــمر طــــب القــــلب الريــــاضي 
بمملكة البحرين
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حصدت وزراه الصحة جائزة التميز للحكومة اإللكترونية 
الكترونــي«،  موقــع  »أفضــل  فئــة  فــي   2021
وقد تســلمت الجائــزة سعادة األســتاذة فائقة بنــت 
ســعيد الصالح وزيــرة الصحــة فــي الحفــل الــذي عقــد 
صبــاح يوم االربعــاء الموافق 27 أكتوبر 2021م تحت 
رعايــة ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفه نائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء ورئيــس اللجنــة العليــا لتقنيــة 

المعلومــات واالتصــاالت. 
وقد أعربــت وزيــرة الصحة عــن بالغ فخرها بهذا اإلنجاز 
الصحة بكوادرهــا  وزارة  حققتــه  الــذي  المتميــز 
الطموحــة، مؤكــدًة بــأن هــذا اإلنجــاز المتميــز الــذي 
حققته الــوزارة لم يكــن ليتحقق لــو ال الرؤى الطموحة 
والتوجيهــات الســديدة والدعــم الــا محــدود مــن قبل 
القيــادة الحكيمــة التــي تولي اهتماما وحرصــًا خاصــًا 
فــي  المعلومات واالتصاالت وذلــك  قنيــة  لقطــاع 
سبيل االرتـــــقاء بالخدمــات المقـــــدمة للمـــواطـــــنين  

للحكومة  التميز  جائزة  تحصد  الصحة  وزارة 
اإللكترونية 2021 في فئة »أفضل موقع 

إلكتروني« 

والمقيمين والتي أصبحت اليوم تواكب أحدث وأفضل األساليب التقنية بالدول المتقدمة وأكثرها تطورًا وجاهزية. 
وثمنــت وزيــرة الصحــة الجهــود المبذولــة مــن قبل الجهــات المعنية بــوزارة الصحــة والتــي أثمرت فــي حصد الــوزارة 
جائزة رفيعة المســتوى بمملكة البحريــن، لتضاف إلــى رصيــد اإلنجازات الحافــل والــذي يواصــل تحقيق األهداف التــي 
تقــدم خدمــات متطــورة وذات كفــاءة عاليــة للنهــوض بالمنظومــة اإللكترونيــة بمملكــة البحرين. مؤكــدة علــى أن الخدمــات 
اإللكترونيــة بــوزارة الصحــة قد أصبحــت اليــوم تواكــب أحــدث وأفضــل األســاليب التقنيــة بالــدول المتقدمــة وأكثرها تطــورا 
وجاهزيــة، وتســعى لتقديــم خدمــات متطــورة وذات كفــاءة عاليــة للنهــوض بالمنظومة الصحيــة والخدمات اإللكترونيــة 

بمملكــة البحريــن. 
الجهــود  أن تكاتــف  إلــى  مبينــة  اإلنجــاز«.  هــذا  حققــت  التــي  الصحــة  »الصالح«: فخورة بكــوادر  الوزيــرة  وقالــت 
الوطنية حقق أفضــل المؤشــرات والمعاييــر المتميــزة فــي مجــال الخدمــات الصحيــة اإللكترونيــة، لتكــون مصــدر فخــر 
للمعنيــن بالمجــال الصحــي، استمرارا لمســيرة التطــور والنمــاء فــي هــذا الوطــن المعطــاء، مشــيرة إلــى دور الخطــة 
الوطنيــة للصحــة التــي أقرهــا مجلــس الــوزراء الموقــر، وانعكاســاتها لجعــل األنظمــة الصحيــة أكثــر إنتاجيــة عبــر اســتخدام 

أنظمــة معلومــات مبتكــرة. 
ونوهــت بدور موقــع وزارة الصحة الــذي كان المصــدر الرئيســي والوجهــة االولــى التي شــهدت إقبــاال واســعا مــن حيــث 
عــدد المتصفحيــن للموقع، وخصوصــا خــال العامييــن المنصرميــن فــي ظــل جائحــة كوفيــد 19، حيــث شــكل موقــع وزارة 
الصحــة المرجــع الرئيــس لجميــع المعلومــات خــال الجائحة، وتــم تطويــره بمــا يتناســب مــع مســتجدات ومراحــل الجائحــة، 

إضافــة إلــى التحديــث الــدوري علــى مــدى 24 ســاعة باليــوم. 
الجديــر بالذكــر ان موقــع وزارة الصحة يتميــز بالمســتوى المتقــدم مــن حيث المحتــوى والتصميــم وســهولة الوصــول، 
إضافــة إلــى اإلبــداع والمهنيــة والفاعليــة العامــة للموقع. كذلك تتوافــر بالموقــع عدد من القنوات المتاحــة، وســرعة 
تجــاوب الموقــع وتصميمــه المائــم، وســهولة اســتخدامه والتنقــل فيــه، إضافــة إلــى توفيــر آليــات التواصــل مــع الجمهــور 
ومحتــوى متغيــر ومحــدث واإلبــداع واالبتــكاري بطريقــة العــرض، إلــى جانــب مأمونيــة الموقــع مــن كافــة النواحــي وتحقيــق 
االلتــزام بالمعاييــر الدوليــة، االمــر الــذي ســاعد علــى زيــادة عــدد زوار الموقــع حيــث يتيــح للمتصحــف خدمــات متعــددة لجميــع 
الفئــات ســواء موظفــي الــوزارة وفئــات المجتمــع مــن مملكــة البحريــن والخــارج، وتتوافــر خدمــات تفاعليــة تتيــح الحصــول 
علــى خدمــات المواعيــد والنتائــج المختبريــة واالشــعة، وكذلــك معلومات أخــرى تتعلق باألنظمة الصحيــة ومرافــق الــوزارة 
ــر  ــى تواف ــة إل ــة واإلحصاءات والدارســات والبحوث للمهتمين بالمجال الصحــي، إضاف ــق الصحي ــا، وأهــم الوثائ وخدماته

خدمــات االستفســار والــرد مــن قبــل االطبــاء والمختصيــن بالــوزارة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة. 

البحرين
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وزير الصحة يكرم الفائزين بجائزة أداء الصحة 
في دورتها الرابعة

كرم معالي وزير الصحة المهندس فهد بن عبدالرحمن الجاجل الفائزين بجائزة أداء الصحة في دورتها الرابعة 2021. 
وقال معاليه في كلمته خال حفل توزيع الجائزة الذي ُأقيم اليوم الخميس إنه على مدى 5 سنوات من النمو والتحسين 
واألثر في برنامج أداء الصحة فقد ارتفع عدد المنشآت المشمولة من 33 إلى أكثر من 2650 منشأة وبلغ عدد المشاريع 

التحسينية حوالي 2900 مشروع، مبينًا معاليه أنه شارك في هذه المشاريع حوالي 8000 من أبطال الصحة.  
وأكد معاليه أن هذه المشاريع ساهمت بفضل الله في رفع نسبة المؤشرات الواقعة في النطاقات المتميزة من %50 
إلى 70% ومنها متوسط مدة االنتظار في الطوارئ إلى التنويم بالعناية المركزة من 14 ساعة إلى 2 ساعتين تقريبا، 
الفتًا أن البرنامج قّدم حزمًا من الرعايات والبرامج الوطنية المشتركة النوعية ومنها قياس إنتاجية الكوادر ومبادرة االختيار 

بحكمة. 
الصحة في  أداء  1500 بطل من فريق  الجائحة يساهم  المواقع في مواجهة  أبطالنا في كل  أنه ومع  وأوضح معاليه 
المتابعة اليومية آلالف من نقاط البيانات وإصدار حوالي 4000 تقرير متابعة حالة ضغط العنايات المركزة خال الجائحة.

9001:2015 وذلك عبر مؤسسة إشهاد  الحفل شهادة اعتماد اآليزو  أداء الصحة قد تسلم خال  برنامج  يشار إلى أن 
ممثلة في رئيسها التنفيذي سمو األمير فيصل بن عبدالرحمن آل سعود. 

وتركــز جائــزة أداء الصحــة فــي دورتهــا الرابعــة علــى الجهــود الجماعيــة المبذولــة نحــو تحســين مخرجــات قطـاع الرعايـة 
الصحيـة، حيـث أن التقديـم متـاح لجميـع المنشــآت التابعــة للــوزارة وغيــر التابعــة لهــا، وذلــك احتفـاء بكافـة اإلنجـازات 
ً المنشــآت، وتشــمل جائــزة هــذا العــام ســبعة مســارات ومنها االسـتجابة لكوفيد-19  والتحسـينات التـي قامـت بهـا 
والتعافي منه، واستخدام وتوظيــف الخدمــات االفتراضيــة والطــب االتصالــي، وأفضــل مشــاريع تحســين األداء بجانــب 
الجمعيــات األهلية الصحية المبادرات الوطنية والدولية، وتستهدف الجائــزة كل مــن المشــاركات الوطنيــة والدوليــة فــي 

مختلف الخدمات. 
وتعد جائــزة أداء الصحــة المحطــة األخيرة إلتمام رحلـة المشـاركات التي تتضمـن أبـرز إنجـازات ونجاحـات قطــاع الرعــــــاية 
الصحــــــية في العامـــــين 2020-2021، ويســعى برنامــج أداء الصحـــــة مــن خـــــال الجائزة إلــى تســــليط الضـــــوء علــى 
مختلــف  عبــر  المقدمــة  والخدمــات  مخرجاتــه  وتحســين  الصحيـــة  الرعايــة  قطــاع  وتحفيــز  لتطويــر  المــــــــبذولة  الجهــود 

المنشــآت التابعــة وغير التابعة لوزارة الصحة. 

السعودية
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وفيما يلي الفائزون والمشاد بهم في الجائزة وذلك على النحو التالي: 

الفائز بجائزة أفضل مشروع تحسين في مسار االستجابة لكوفيد-19 في فرع المستشفيات هو  مستشفى الملك عبد العزيز في الطائف 
أما اإلشادة في هذا الفرع فقد ذهبت لمدينة الملك سعود الطبية. 

الفائز بجائزة أفضل مشروع تحسين في مسار االستجابة لكوفيد-19 في فرع مراكز الرعاية الصحية األولية 
 هي عيادة تطمن في مركز أبو عريش الجنوبي بجازان 

فيما ذهبت اإلشادة لمركز تطعيم كورونا في الطائف. 

الفائز بجائزة أفضل مشروع تحسين في مسار االستجابة لكوفيد-19 في فرع المراكز الكبرى 
هو مركز تطعيم اليمامة بالخرج. 

الفائز بجائزة أفضل مشروع تحسين في مسار االستجابة لكوفيد-19 في فرع المنشآت غير التابعة لوزارة الصحة 
هو مستشفى الدارة 

أما المشاد به في هذا الفرع فهي مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات اإلنسانية 

الفائز بجائزة أفضل مشروع تحسين في مسار التعافي من كوفيد-19 هي  
 مدينة الملك سعود الطبية 

 والمشاد به مستشفى الملك خالد في الخرج 

الفائز بجائزة أفضل مشروع تحسين في مسار تبني الخدمات الجديدة في فرع الطب االتصالي 
 مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون 

واإلشادة لمستشفى الدكتور سليمان فقيه 

الفائز بجائزة أفضل مشروع تحسين في مسار تبني الخدمات الجديدة في فرع تبني خدمات تطبيق موعد  
 مستشفى السحن بني سعد في الطائف 

واإلشادة لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف 

المشاد به بجائزة أفضل مشروع تحسين في مسار أداء الصحة في فرع المستشفيات 
هو مستشفى الملك خالد في نجران 

بينما أعلن عن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون كفائز في هذا الفرع. 

الفائز بجائزة أفضل مشروع تحسين في مسار أداء الصحة في فرع مراكز الرعاية الصحية األولية 
 مركز صحي السعودية في الخرج 

والمشاد به هو مركز صحي جنوب الخالدية في حفر الباطن 

المشاد به بجائزة أفضل مشروع تحسين في مسار أداء الصحة في فرع الخدمات المتخصصة 
هو مستشفى الملك سلمان 

أما الفائز في هذا الفرع فهو مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة. 

الفائز بجائزة أفضل مشروع تحسين في مسار الجمعيات الصحية األهلية   
 هي جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية 

فيما حصلت على اإلشادة الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى )عناية(. 

مشاد به بجائزة أفضل مشروع تحسين في مسار المبادرات الوطنية في مبادرة طبيب لكل أسرة 
 مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون 

أما المشاد به بجائزة أفضل مشروع تحسين في مسار المبادرات الوطنية في فرع مبادرة االختيار بحكمة 
   فهو مستشفى خميس مشيط العام 

الفائز بجائزة أفضل مشروع تحسين في مسار المبادرات الوطنية في فرع مبادرة دعم وقياس إنتاجية الطبيب   
 هي مدينة الملك فهد الطبية 

مسار  في  المتحدة  المملكة  في   UK GREEN HALL و   NHS Wales من  لكل  وشكرها  تقديرها  الجائزة  قدمت  كما 
المشاركات الدولية. 

الجهـــات والمنشـآت واألفـراد فـي  التنافســية وتحفــــــــيز  روح  تعزيــز  إلــى  تهــدف  الصحــة  أداء  جائــزة  أن  بالذكر  الجدير 
القــــــطاع الصحــي لتحقيــق النجاحــات واإلنجــازات التــي تســاهم فــــــي تطــــــوير وتحســين القطــاع الصحــي وخدماتــه 
المقدمـــــة للمجتـــمع بصورة عامـــة، وكذلك تحسين مخرجات القطاع الصحي واالرتقاء بخدماته ، حـــيث تشــــمل الجائــزة 
مختلــف المســارات فــي كل دورة لتشــملً  أكبـر قـدر مـن المشـاركات الوطنيـة والدوليـة، وعامـا بعــد عـــــام، تمتــد جائــزة 

أداء الصحــة بمســـــــاراتها، وترتقي بمعاييرها العالمية المعترف بها.
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نجــح بفضــل اللــه فريــق اإلنعــاش الطبــي فــي مستشــفى الملــك فهــد بالهفــوف فــي 
ــر مــن الحــاالت  ــة تعتب ــك فــي حال ــه لمــدة 45 دقيقــة، وذل ــاة مريــض توقــف قلب إنقــاذ حي
الحرجــة، حيــث تــم اســتقباله فــي  قســم الطــوارئ وهــو  يشــكو مــن آالم بالبطــن فــي وفي 
حالــة مســتقرة، مــع وجــود أمــراض ســابقة، وبعــد الكشــف عليــه وعمــل الفحوصــات مــن 
قبــل الطبيــب المختــص تــم تشــخيصه بتمــدد بالشــريان األبهــري؛ وهــي حالــه تظهــر بتضخــم 
الشــريان األورطــي البطنــي، وتتماشــى مــع المــرض الموجــود لــدى المريــض مســبقًا مــن 
آالم البطــن ، وأثنــاء تلقيــه الرعايــة الطبيــة فــي الطــوارئ؛ تدهــورت حالتــه الصحيــة، حيــث 
كان يعانــي مــن صعوبــة بالتنفــس، وتوقــف القلــب والتنفــس بعدهــا، وعلــى الفــور تــم 
نقلــه  إلــى غرفــة اإلنعــاش والبــدء فــي عمــل اإلنعــاش القلبــي مــن قبــل الفريــق الطبــي 
بقســم الطــوارئ وإعطــاء األدويــة المنعشــة والصدمــات الكهربيــة أكثــر مــن مــرة، وبفضــل 
الله عـــــاد للحـــــياة وتكــــــّلل جــــــهد الفـــــريق الطبي خال ما يقارب 45 دقيقة حـــرجة بالنــجــــاح. 

مستشــفى الملــك فهــد بالهفــوف ُينقــذ 
حيــاة مريــض توقــف قلبــه لمــدة 45 دقيقة 

ــة  ــراء الفحوصــات اإلضافي وبعــد إج
عضلــة  فــي  احتشــاء  وجــود  تبيــن 
القلــب، ونقــل المريــض علــى أثرهــا 
إلــى العنايــة القلبيــة بمركــز األميــر 
ســلطان لمعالجــة أمــراض وجراحــة 
القلب باألحساء، الستكمال عاجه، 
حيــث تــم عمل قســطرة قلبيــة عاجلة 
حالتــه  تحســنت  اللــه  وبحمــد  لــه، 
ــه  الصحيــة وخــال يوميــن تــم فصل

مــن جهــاز التنفــس الصناعــي.

السعودية
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مستشـــــــفى الـــــــوالدة واألطــفال 
باألحساء ُيجري جراحات نوعية لتصحيح 

تشوه خلقي لثالث طفالت 

 نجح بفضل الله مستشفى الوالدة واألطفال في األحساء في إجراء )3( عمليات جراحية نوعية؛ لثاث 
طفات يعانين من تشوهات خلقية وظهور سمات ذكورية ناتجة عن فرط تنسج الكظر الخلفي. 

وأوضح تجمع األحساء الصحي أن العمليات أجريت لهن في مرحلة واحدة حيث تم من خالها تصحيح 
التشوه بالشكل السليم، وُأجريت بتحضيرات عالية الدقة من قبل فريق طبي متكامل، وتكّللت ولله 

الحمد بالنجاح، وغادرن الطفات المستشفى وهن يتمتعن بصحة جيدة. 

خدمات صحية  ُتقدم  التي  المتخصصة  الصحية  المنشآت  واألطفال من  الوالدة  أن مستشفى  ُيذكر 
بجودة عالية في مجال الوالدة، وأمراض النساء، واألطفال، من خال تجهيزاته الطبية المتطورة، ووجود 

أطباء وطواقم عمل تمتلك مؤهات علمية مميزة إلجراء مثل هذه العمليات المعقدة. 

السعودية
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تجديد »اعتمادين« للمختبر وبنك 
فهد  الملك  بمستشفى  الدم 

التخصصي بالدمام
اعتمادين  تجديد  على  الصحي  الشرقية  تجمع  مكونات  أحد  بالدمام  التخصصي  فهد  الملك  مستشفى  مختبر  حصل 
الخامسة، واآلخر من الجمعية األمريكية لبنوك الدم وذلك  أحدهما من الجمعية األمريكية لعلم األمراض وذلك للمرة 

للمرة الرابعة 
ويأتي هذا االعتماد بعد خضوع المختبر وبنك الدم لتقييم االمتثال بمعايير الجودة وبرامج السامة وتقييم آليات واجراءات 

العمل داخل المختبر.
كما أنه يأتي ليؤكد التزام المختبر بأعلى معايير الجودة العالمية والسامة لتوفير الفحوصات التشخيصية الدقيقة وتأمين 

الدم المأمون ومشتقاته للمرضى باستخدام أحدث األجهزة الطبية واألنظمة الدقيقة وكوادر مؤهلة علميا وتقنيا. 

 جدير بالذكر أن مختبر مستشفى الملك فهد التخصصي أجرى منذ بداية العام الحالي2021م وحتى نهاية شهر أكتوبر 
الدم خال  بالدم لبنك  المتبرعين  362,548 فحص شهريًا، فيما بلغ عدد  3,625,481 فحص مخبري بمعدل  الماضي 
الفترة نفسها 14737 بمعدل 1473 متبرع شهريا، كما تم تنظيم 83 حملة تبرع بالدم، وكذلك إجراء 331,349 فحص في 

بنك الدم للمريض والمتبرع وذلك خال نفس الفترة بواقع 33135 فحص شهرًيا. 

السعودية
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السلطنة تستضيف االجتماع السنوي العشرون 
 )ISOP( للجمعية الدولية للتيقظ الدوائي

استضافت سلطنة عمان مؤخرا أعمال االجتماع السنوي العشرون للجمعية الدولية للتيقظ الدوائي )ISoP( الذي 
عقد استمر مدى أيام ثاثة.

رعى افتتاح االجتماع معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي – وزير الصحة – بحضور عدد من أصحاب 
السعادة وجمع غفير من المشاركين والمدعوين.

شارك في االجتماع حوالي )300( مشاركا من مختلف دول العالم. ونظرا للظروف  االستثنائية التي يمر بها 
العامل ، والناجمة عن وباء كوفيد-19؛ فقد تم بث الموتمر أيضا عن طريق وسائل االتصال االفتراضية الى 
المعنية  الرقابية   السلطات  من  العديد  مثلوا  وخارجها،  السلطنة  من  يقارب )100( مشارك  ما  جانب  حضور 
العالمية وهيئة  الصحة  الدولية كمنظمة  والهيئات  للمنظمات  باإلضافة  الدوائية،  والشركات  الدوائية  باليقظة 

األدوية األوروبية.  
هدف  االجتماع الى الوقوف على آخر المستجدات المتعلقة باآلثار العكسية لألدوية، ورصدها وتحليلها، وإيجاد 

الحلول الازمة لتافيها أو التقليل من حدتها.
هذا وتضمن برنامج اعمال االجتماع العديد من الجلسات العلمية التي ناقشت العديد من المواضيع من بينها: 
المعنية  الجهات  تنسيق  والتنفيذ,  التخطيط   – كوفيد-19  للقاحات  التسويق  بعد  لما  العالمية  السامة  مراقبة 
الرئيسية بشأن التيقظ الدوائي الوطني، توحيد مراقبة السامة بين فئات المنتجات الصحية المختلفة, بيانات 

ومعارف السامة من مختلف مصادر المعلومات.

عمان
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ومن المواضيع التي ناقشتها جلسات العمل: مخاطر وفوائد األدوية أثناء الحمل, تضمين التحديات المعاصرة 
العالمية  التنظيمية  األطر  تطوير  السائدة في  التوجهات  الدوائية،  اليقظة  مجال  المرضى في  بشأن سامة 
للتيقظ الدوائي، تعزيز سامة المرضى من خال الرسوم البيانية الدوائية والوسائل البصرية األخرى، التيقظ 
الدوائي العالمي, تزايد االعتماد على الجمع بين وجهات النظر بشأن التيقظ الدوائي على األصعدة المحلية 
واإلقليمية والدولية، إدخال التيقظ الدوائي لمراقبة اللقاحات في مجال الصحة العامة الوطنية والعالمية، نظام 

التيقظ الدوائي في السلطنة. 
إضافة الى ذلك تم استعراض نتائج مجموعة العمل الحادية عشر لمجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية حول 

اشراك المرضى في االستعمال اآلمن لألدوية وتطويرها.
التابع لمنظمة  الدوائية  لليقظة  الدولي  المركز  اجتماعات  أحد  أن السلطنة قد سبق واستضافت  بالذكر  الجدير 
الصحة العالمية ،وكان االجتماع الـ )39( التاسع والثاثون ،وذلك في العام 2016م، أما االجتماع االخير للجمعية 
فعقد بالعاصمة الكولومبية بوغوتا بالتزامن مع االجتماع الواحد واألربعون )41( لمراكز التيقظ الدوائي الوطنية. 
 ويدل اختيار السلطنة الستضافة هذا االجتماع العالمي؛ على المكانة التى وصلت إليها السلطنة في مجال 
للتأكد من ضمان  الصحة  به وزارة  الذي تقوم  الرقابي  الدور  المقدمة، وخاصة  الصحية والصيدالنية  الخدمات 

فعالية وسامة ومأمونية األدوية.
هذا وتعتبر الجمعية الدولية للتيقط الدوائي جمعية مهنية غير ربحية مستقلة ُتعنى بفعالية ومأمونية الدواء، 
وتعمل على تشجيع وحث الدول إلجراء البحوث والدراسات المرتبطة باليقظة الدوائية وتعزيز العلم والتعلم في 
هذا المجال. وقد درجت الجمعية على إقامة اجتماعها السنوي بالتزامن مع االجتماع السنوي للتيقظ الدوائي 
الذي ُينظمة المركز الدولي للتيقظ الدوائي التابع لمنظمة الصحة العالمية، ويحضره ممثلون من مراكز التيقظ 

الدوائي الوطنية المنضوية تحت عضويته.
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الصحة تدشن العيادة االفتراضية للرعاية 
الصحية األولية بمحافظة مسقط 

بين  الصحية األولية بالشراكة  للرعاية  العيادة االفتراضية  دشنت وزارة في سلطنة عمان مؤخرامؤخرا مشروع 
ومؤسسة  بالسلطنة  العالمية  الصحة  منظمة  ومكتب  مسقط  بمحافظة  الصحية  للخدمات  العامة  المديرية 
الدكتورة فاطمة  العالمية ضمن مبادرة الشراكة من أجل مدن صحية وذلك تحت رعاية سعادة  الخيرية  بلومبرج 

بنت محمد العجمية وكيلة الوزارة للشؤون اإلدارية والمالية والتخطيط. 

جاءت فكرة مشروع العيادة االفتراضية منذ تفشي مرض كوفيد -19 في عام 2020 في سلطنة عمان، عندما 
وتقديم  المرضى  مع  للتواصل  الخيارات  كأحد   2020 مارس  الهاتفية في  الصحية  االستشارات  خدمة  أدخلت 
الخدمات الصحية، وفي أكتوبر من نفس العام تم تحديد خط هاتفي لكل مؤسسة صحية خاص بتقديم الخدمة 
وتم اإلعان عنه للمجتمع المحلي المحيط بالمؤسسة الصحية، لتكون الخدمة أكثر شموال واتساعا بحيث تصبح 

افتراضية بالصوت والصورة وباستخدام التقنيات الحديثة المتاحة. 
المزمنة وهي  األمراض  مرضى  وخصوصا  للمرضى  االفتراضية  العيادة  توفير خدمة  إلى  يهدف  المشروع 
تعتبر أحد البدائل الجيدة في ظل انتشار الجائحة وتقليل التردد على المؤسسات الصحية، حفاظا على سامة 

المرضى والعاملين الصحيين. 
التدريب،  المرئية،  للمحادثات  اإللكتروني  اللوحية، التطبيق  األجهزة  هي:  مكونات  عدة  من  المشروع  ويتكون 

الدليل االرشادي، الترويج اإلعامي. 

النوع إضافة مهمة في طريق  البلدان، ويشكل هذا  جزءًا من  بعد أصبحت  الطبية عن  بأن االستشارات  يذكر 
تنويع وسائل التواصل مع المرضى والمتوقع منها أن تساهم بشكل جيد في تحسين جودة الخدمات الصحية 
الحاجة  بدون  الصحية  المؤسسات  وبيئة  المراجعين  بين  واالتصال  التواصل  من مستوى  وتحسن   ، المقدمة 

للحضور الشخصي. 

عمان
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مستشفى النهضة ينظم مؤتمر 
التغذية وأمراض السرطان

الذي  السرطان«  وأمراض  »التغذية  مؤتمر  العاجية  التغذية  بقسم  عمان  بسلطنة  النهضة  نظم مستشفى 
رعى افتتاحه سعادة الدكتور هال بن علي السبتي الرئيس التنفيذي للمجلس العماني لاختصاصات الطبية 
وبحضور ادارة ورؤساء األقسام بالمستشفى وعدد من مدراء العموم ومن بعض الجهات الحكومية وعدد من 

طلبة الجامعات الحكومية والخاصة.  

معاناة  من  للتخفيف  السرطان  وأمراض  التغذية  في  الحالية  القضايا  وتحديث  مناقشة  إلى  المؤتمر  هدف 
المرضى من خال السعي لتعزيز التميز في علم األورام إلقامة الشراكات وتعزيز المعارف والتعاون لتطوير 
األبحاث وإطاق المبادرات الرامية لمكافحة هذا المرض بفاعلية أكبر في المنطقة، وتبادل المعرفة والخبرات مع 

الخبراء المختصين في التغذية العاجية المراض السرطان بجميع أنواعها.  

القولون في سلطنة  بأمراض سرطان  اإلصابة  الغذاء في  تأثير  محاور هي  عدة  على  الضوء  المؤتمر سلط 
عمان، أمراض السرطان في األطفال والكبار وكيفية الوقاية منها وطرق عاجها، التغذية العاجية المثالية لعاج 
التغذية العاجية  أنواع  المرتبطة بالصحة،  العمر والجنس والعوامل األخرى  مثل هذه السرطانات على حسب 
حالته  حسب  مريض  الي  تستخدم  ان  الممكن  من  التي  العالم  في  الموجودة  العاجية(  الغذائية  )المكمات 

المرضية، كما تم إبراز بعض الحاالت التي تعافت من السرطان في السلطنة.  
السائدة،  السرطان  وأمراض  التغذية  لمواجهة قضايا  والتوصيات  التوجيهات  بعض  المؤتمر كذلك  استعرض 

ونشر الوعي التغذوي بين السكان في السلطنة لخفض االصابة بهذه االمراض.

عمان
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الســـلطنة تشـــارك دول العالم االحتفال 
باالسبوع  العالمي للرعاية التنفسية

تخلل الحفل عرضًا مرئيًا لتاريخ قسم الرعاية التنفسية في سلطنة عمان وعدد العاملين في 
القسم، كما صاحب األحتفال افتتاح المعرض التوعوي الذى يوضح أهمية دور أخصائي الرعاية 
المستشفيات  عدد من  بمشاركة  للمنزل،  يرخص  أن  الى  للمريض  زيارة  أول  التنفسية من 
بمختلف محافظات السلطنة، باالضافة لمستشفى جامعة السلطان قابوس ومستشفى 
القوات المسلحة لما قدموه من جهد كبير وتاحم لتطوير المهنة وتعزيزها للنجاح والتقدم 

المستمر. 
وفى الختام قام معالي الوزير بتوزيع شهادات الشكر والتقدير للشركات المتبرعة والداعمة 
تقديرا  وذلك  المرضى،  ترخيص  عن  المسؤولة  المركزية  واللجنة  بالوزارة  المركزية  واللجنة 

لجهودهم وإسهامهم في نجاح هذه الفعالية. 

التطبيقية نسبيا،  التنفسية يعتبر من التخصصات الطبية  الرعاية  بالذكر بأن تخصص  الجدير 
1999م، وقد أدى التطور الكبير  وكانت بدايته في السلطنة بالمستشفى السلطاني عام 
ابراز دور أخصائي  إلى  الماضية  وخاصة  في فترة جائحة كورونا  العقود  الطب خال  في 
تقيم  من  التنفسي  الجهاز  باألمراض  المتعلقة  بالمهام  االضطاع  في  التنفسية  الرعاية 

وتشخيص الى عاج ومتابعة تحت اشراف مباشر وغير مباشر من قبل االطباء. 
وتتطلب مهنة الرعاية التنفسية من الممارس لها أن يقوم بدورريادي في ممارسة المهام 

المطلوبة منه وذلك من أجل تقديم خدمة أفضل للمرضى.

شاركت السلطنة دول العالم االحتفال باالسبوع العالمي للرعاية التنفسية الذي يصادف 24 من أكتوبر من كل 
عام تحت شعار »أمل ،القوة ، المرونة«، وذلك من خال حفل نظمته المديرية العامة للرعاية الطبية التخصصية 
بوزارة الصحة ممثلة بقسم الرعاية التنفسية، تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدى وزير 

الصحة، وبمشاركة عدد من الكوادر الصحية والطبية. 
االن  أو  سابقا  سواء  العمل  فى  المبذولة  لجهودهم  التنفسية  الرعاية  أخصائيي  تكريم  الى  االحتفال  هدف 
خال جائحة كورونا كونهم العنصر االساسى فى العناية المركزة والفائقة وقسم الطوارىء، وبث روح التعاون 
القوة،  تحت شعار«أمل،  جديد  من  لهم  الحياة  لبعث  المنصرمة  والنص  السنة  بعد  الحياه  فى  واالستمرارية 

المرونة« في تخطي الصعاب وأخذ القرارات. 

عمان
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وزيرة الصحة العامة تشيد باتخاذ جمعية الصحة العالمية 
الوباء  من  الوقاية  لتعزيز  تفاوضية  هيئة  بإنشاء  قرارًا 

والتأهب والتصدي له 
أشادت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة نائب رئيس جمعية الصحة العالمية بالنتائج االيجابية التي 
خلص اليها اجتماع جمعية الصحة العالمية االستثنائي والمتعلقة باتخاذ القرارات بشأن إنشاء هيئة تفاوضية حكومية دولية 

لتعزيز الوقاية من الوباء والتأهب والتصدي له.   
وأكدت سعادتها في كلمة لها في ختام اعمال جمعية الصحة العالمية االستثنائي والتي عقدت مؤخرًا على اتخاذ خطوات 

لمعالجة أوجه القصور في الهيكل العالمي الحالي التي أبرزتها الدول األعضاء في مداخاتها خال االجتماع.  
وأضافت سعادتها : » لقد أدت دولة قطر دورًا مؤثُرا في هذه العملية من خال أنشطتها ومساهماتها العديدة، كما 

ستواصل دعم منظمة الصحة العالمية والفرق العاملة والمكتب المكلف بهذه المهمة بالغة األهمية«. 
التأهب  العمل على معاهدة دولية ملزمة قانوًنا بشأن  الدول األعضاء على  وتم خال  االجتماع االستثنائي، موافقة 

لمواجهة األوبئة والتصدي لها وذلك تحت رعاية منظمة الصحة العالمية.  
وتهدف المعاهدة الجديدة إلى تناول المسائل اآلتية: 

اإلنصاف في توفير اللقاحات والعاج.	 
التأكيد على أهمية إتباع نهج موحد في مسائل الصحة.	 
كذلك الحاجة إلى التمويل المستدام.	 
إنشاء آليات تسمح بمشاركة المعلومات المتعلقة باألجسام المسببة لألمراض والعينات والمعلومات الجينية على 	 

الصعيد الدولي. 

قطر
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وكانت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري قد ترأست االجتماع المنعقد في اليوم الثاني من اجتماعات جمعية الصحة 
العالمية الذي ناقش تقارير الفرق العاملة للدول األعضاء بشأن تعزيز استعداد منظمة الصحة العالمية واستجابتها لألزمات 
الصحية، وذلك بصفتها نائب رئيس جمعية الصحة العالمية، حيث انتخبت لهذا المنصب في االجتماع الرابع والسبعين 

للجمعية في مايو 2021.  
المتحدة وغيرها من  األمم  والمراقبين وأعضاء  األعضاء  الدول  الوفود من  بين  النظر  تبادل وجهات  االجتماع  وتم خال 

المنظمات الحكومية الدولية باإلضافة للدول غير األعضاء.  

التحديات  لمناقشة  األعضاء  الدول  من  الصحة  مسؤولي  كبار  مع  االجتماع  هامش  على  اجتمعت  قد  سعادتها  وكانت 
الصحية الراهنة والمستقبلية.  

الجدير بالذكر أن دولة قطر عملت جاهدة طوال فترة انتشار الجائحة لدعم جهود منظمة الصحة العالمية الرامية إلى ضمان 
الحصول على لقاحات كوفيد-19 على نحو عادل ومنصف على الصعيد العالمي. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، أمير الباد المفدى أعلن عن تعهد دولة قطر بتقديم 20 مليون دوالر إلى التحالف العالمي للقاحات 
برنامج كوفاكس؛ وقدمت قطر مساعدات مباشرة ألكثر من 80 دولة  لدعم  بما في ذلك 10 مايين دوالر  والتحصين، 
تضررت بشدة؛ ونقلت الخطوط الجوية القطرية لقاحات كوفيد-19 ولوازم حيوية أخرى إلى المجتمعات المحلية في جميع 

أنحاء العالم. 
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قطر ومنظمة الصحة العالمية تعقدان حوارًا 
استراتيجيًا لتعزيز التعاون 

القائمة  والشراكة  التعاون  فرص  مناقشة  إلى  يهدف  استراتيجيًا  حوارا  العالمية  الصحة  ومنظمة  قطر  دولة  عقدت 
والمستقبلية بين قطر والمنظمة العالمية وذلك بمقر منظمة الصحة العالمية بجنيف.  

ترأس وفد الدولة في الجلسة االفتتاحية للحوار االستراتيجي سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة 
وبحضور سعادة السيد خليفة الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، فيما ترأس وفد منظمة الصحة العالمية الدكتور 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة، والدكتور أحمد المنظري، المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية 

لشرق المتوسط. 
المتمثل في تحديد  العالمية ودولة قطر، مع الهدف  الحوار االستراتيجي إلى مواءمة أولويات منظمة الصحة  ويرمي 
فرص التمويل المحتملة للبرامج والمبادرات التي تسعى إلى تحسين النتائج الصحية وتحقيق أهداف التنمية االستراتيجية 

ذات الصلة بالصحة مع التركيز على منطقتي شرق المتوسط وأفريقيا. 

وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة إن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير الباد المفدى، تسعى إلى دعم منظمة الصحة العالمية من خال اإلسهام التطوعي 
المرن واألساسي لدولة قطر المتعلقة بكوفيد-19، واالستجابة اإلنسانية في حاالت الطوارئ، باإلضافة إلى شراكتنا 

األخيرة في الرياضة والصحة.  

قطر
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وأضافت سعادتها ان الحوار االستراتيجي اليوم سيتيح الفرصة لعدد من مؤسسات الصحة العامة، والشؤون الخارجية، 
والمؤسسات التعليمية للتفاعل مع نظراء منظمة الصحة العالمية واالتفاق على التزامات فاعلة من أجل الصحة العالمية 

واإلقليمية.  

وأشارت سعادتها الى أن استجابة دولة قطر الفّعالة لجائحة كوفيد -19 واإلنتاج العلمي لمجتمعنا البحثي األكبر للفهم 
الصحة  اعمال  المدرجة على جدول  للتحديات  يعّد مثااًل على دور دولة قطر كمساهم في االستجابة  للجائحة،  العالمي 

العالمية.  

أولويات صندوق قطر للتنمية  للتنمية: »إن من  الكواري، مدير عام صندوق قطر  السيد خليفة  من جانبه أوضح سعادة 
االستجابة لاحتياجات الصحية مشيرا إلى أن الحوار االستراتيجي سيفتح األبواب لفرص كبيرة والتحول إلى مجتمعات أكثر 

صحة في مثل هذه االوقات العصيبة.  
وأوضح انه لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 نحو تنفيذ الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، سيسمح 
لنا االنفتاح نحو الشراكات اإلستراتيجية باالستثمار في حلول مبتكرة جديدة تستهدف مجموعات أكبر في فترات أقصر، 
مؤكدًا الحرص على تعزيز الشراكة القائمة بين منظمة الصحة العالمية ودولة قطر لتعزيز الكفاءة وإنشاء الخدمات الصحية 

األساسية« 

ومن جانبه، قال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، »إن دولة قطر شريك هام 
وداعم اللتزامات وبرامج منظمة الصحة العالمية. معبرا عن شكره لدولة قطر على التزامها بالصحة العالمية وتمويلها المرن 
القيم لمنظمة الصحة العالمية، وهو أمر بالغ األهمية لمهمة المنظمة في تعزيز الصحة والحفاظ على سامة العالم 

وخدمة الفئات المستضعفة«. 
وناقش الحوار االستراتيجي مجموعة متنوعة من الموضوعات بما في ذلك تأثير كوفيد-19، والتأهب واالستجابة لحاالت 
الصحة  منظمة  برامج  إلى  إضافة  المهملة،  المدارية  واألمراض  المطولة،  الطوارئ  وحاالت  القدرات،  وبناء  الطوارئ، 
العالمية المتعلقة بالحقوق الصحية لاجئين والمهاجرين واستخدام االبتكار والحلول الرقمية لتعزيز الصحة واإلنصاف في 

الحصول على الرعاية الصحية. 

بين منظمة  الطوعية األساسية«  اتفاق »المساهمات  التوقيع مؤخرًا على  أعقاب  الحوار االستراتيجي في  ويأتي هذا 
الصحة العالمية وصندوق قطر للتنمية حيث يضع هذا االتفاق قطر ضمن أكبر 10 مانحين متطوعين أساسيين لمنظمة 

الصحة العالمية في عام 2021.  
وتتيح التبرعات األساسية للمنظمة التصرف بسرعة من خال تخصيص األموال حسب الحاجة لضمان حصول المجتمعات 
المستضعفة في جميع أنحاء العالم على مساعدة فورية.. كما أنها تضمن قدرة المنظمة على سد أي ثغرات تمويلية 

حرجة بسرعة مما يمكنها من االستمرار في نشاطاتها دون عوائق. 

ولتسليط الضوء على دعم دولة قطر، أطلقت منظمة الصحة العالمية مؤخرا صفحة مخصصة على موقعها اإللكتروني 
 .)https://www.who.int/about/funding/contributors/qatar( تشرح شراكتها االستراتيجية مع دولة قطر
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أطلقت وزارة الصحة العامة برنامج التعليم الطبي المستمر للمبادئ اإلرشادية السريرية الوطنية وللممارسين الصحيين 
في دولة قطر، وذلك بالتعاون بين إدارتي التخطيط االستراتيجي واألداء، والتخصصات الصحية. 

يقدم البرنامج سلسلة من األنشطة التعليمية للممارسين الصحيين في صورة جوالت تعليمية افتراضية ُتبث مباشرًة عبر 
شبكة المعلومات تحت عنوان: »المبادئ اإلرشادية السريرية الوطنية«. 

وفي إطار التطبيق العملي للبرنامج تم اليوم األربعاء تنظيم حلقة علمية للممارسين الصحيين بمختلف تخصصاتهم حول 
» فقر الدم عند األطفال«. 

وقالت السيدة هدى عامر الكثيري مدير إدارة التخطيط االستراتيجي واألداء في وزارة الصحة العامة: »نحن سعداء بالعمل 
على هذا البرنامج بالتعاون مع إدارة التخصصات الصحية، إذ أن تكثيف وتكاتف الجهود في هذا البرنامج وغيره سيوفر 
الموارد ويقوي مخرجات عملياتنا كما سيساعدنا على مواصلة تقديم نظام رعاية صحية فعال ومتطور وتحقيق أهداف 

االستراتيجية الوطنية للصحة«.  
من جانبه قال الدكتور سعد الكعبي مدير إدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة: »نحن في إدارة التخصصات 
الصحية نحرص على مساعدة الممارسين الصحيين في دولة قطر في تطوير أدائهم المهني ورفع مستوى الخدمات التي 
يقدمونها للمرضى من خال توفير أنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، كما نحرص على دعم اإلدارات 
األخرى في وزارة الصحة العامة وبرامجها المختلفة من أجل تحقيق أهداف الوزارة ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة 

في دولة قطر«.  
يذكر أن فريق المبادئ اإلرشادية السريرية الوطنية التابع إلدارة التخطيط االستراتيجي واألداء في وزارة الصحة العامة قد 
أشرف على تطوير 52 مبدًأ إرشادًيا سريرًيا وطنًيا في مختلف التخصصات الطبية، باإلضافة إلى نشرات خاصة للمرضى 
تتعلق بتلك المبادئ اإلرشادية )باللغتين العربية واإلنجليزية( وذلك وفق أفضل المعايير العالمية، وتم نشرها على موقع 

وزارة الصحة العامة ومكتبة قطر الوطنية والشبكة الدولية للمبادئ اإلرشادية. 
لتوصيل  المستمر  الطبي  التعليم  أنشطة  برامج  من  برنامج  تقديم  على  الصحية  التخصصات  إدارة  مع  االتفاق  تم  كما 
المحتوى الخاص بالمبادئ اإلرشادية السريرية إلى الممارسين الصحيين في دولة قطر. وبناًء عليه، فقد تم إنشاء برنامج 
تعليمي مستمر معتمد مدته ثاث سنوات بدًءا من أكتوبر 2021، يتكون من سلسلة من الجوالت التعليمية االفتراضية 
)من الفئة 1 من أنشطة التطوير المهني المستمر( يتم بثها حًيا ومباشرًة عبر شبكة المعلومات، على أن يتم تسجيلها 
وتوفيرها على شكل أنشطة تعليمية ذاتية )من الفئة 2 من أنشطة التطوير المهني المستمر( إلتاحة الفرصة للممارسين 

الصحيين لاستفادة من هذه النشاطات بحسب الوقت المناسب لهم وبحسب احتياجاتهم التعليمية والمهنية.

وزارة الصحة العامة تطلق برنامج التعليم الطبي المستمر 
للمبادئ اإلرشادية السريرية الوطنية 

قطر
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مــركز األمــراض االنتــــقالية الــــــتابع 
الطبية يحصل على  لمؤسسة حمد 
أعلى مستويات االعتماد للتميز في 
مجال الرعاية المرتكزة على المريض 

حصل مركز األمراض االنتقالية التابع لمؤسسة حمد الطبية على االعتماد الذهبي للتميز في مجال الرعاية المرتكزة على 
المريض من ِقبل منظمة  بلينتري الدولية، وُيعد مركز االمراض االنتقالية أول مرفق رعاية صحية متخصص في األمراض 
المعدية يحصل على هذا االعتماد المرموق على مستوى العالم. وقد كان مركز األمراض االنتقالية في طليعة المرافق 

المشاركة في جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(.  

من جانبه قال السيد/ ناصر النعيمي - نائب الرئيس لقطاع الجودة بمؤسسة حمد الطبية ومدير معهد حمد لجودة الرعاية 
االنتقالية.  األمراض  لمركز  رائعًا  إنجازًا  يمثل  الدولية  بلينتري  منظمة  من  الذهبي  االعتماد  على  الحصول  »إن  الصحية: 
لقد شهدنا جميعًا في دولة قطر كيف قدمت الفرق العاملة بمركز األمراض االنتقالية خدمات الرعاية بأفضل مستوى 
ممكن على مدار جائحة كوفيد-19، ويمثل هذا االعتماد شهادة على تميز هذه الجهود. إن ما يثير اإلعجاب بشكل أكبر هو 
تمسك مركز األمراض االنتقالية بمبدأ الرعاية المتمحورة حول المريض حتى خال تعامله مع أزمة صحية عالمية مثل جائحة 

كوفيد-19«.     
بدورها قالت الدكتورة منى المسلماني، المدير الطبي لمركز األمراض االنتقالية: »تحرص فرق العمل بمركزنا دائمًا على 
إعطاء األولوية للمريض وضمان تجربة إيجابية له من خال تقديم الخدمة لكل مريض بما يتناسب مع احتياجاته الخاصة«.  

قطر
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وأضافت الدكتورة منى المسلماني قائلة: »مثلت جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( تحديًا لنا من جوانب عديدة وأّثرت 
تلبية  لضمان  االنتقالية  األمراض  مركز  بجد في  عملنا  لقد  الصحية.  الرعاية  لخدمات  تقديمنا  كيفية  على  واضح  بشكل 
احتياجات المرضى وأفراد أسرهم والذين مّر الكثير منهم بفترات صعبة للغاية خال الجائحة. إن معالجة المرضى المصابين 
الدوام في محور اهتمامنا  المرضى على  إبقاء  بحالة صحية معقدة مثل فيروس كورونا )كوفيد-19( يؤكد على أهمية 

والرعاية التي نقدمها«.   
الدولية  بلينتري  الدكتورة منى المسلماني قائلة: »يمثل حصول مركز األمراض االنتقالية على اعتماد منظمة  وأردفت 
شهادة على إمكانية مواصلة االلتزام بتقديم رعاية تتمحور حول المريض طوال الوقت وتحت أي ظرف، حتى لو كان ذلك 
جائحة صحية عالمية. أودُّ التأكيد على أن تحقيق هذا النجاح لم يكن ممكنًا دون الدعم الذي قدمه أعضاء المجلس االستشاري 

للمريض واألسرة، ونحن ممتنون لهم لما قدموه من دعم ومساندة طوال الفترة الماضية«.   
ومن جانبها نوهت الدكتورة/ سوزان فرامبتون، رئيس منظمة بلينتري الدولية، باإلنجاز الذي حققه مركز األمراض االنتقالية. 
وقالت :«تعتبر منظمة بلينتري الدولية منظمة رائدة في مجال تطوير الرعاية الصحية وفقًا لمنظور المرضى واحتياجاتهم، 
وتعمل المنظمة منذ أكثر من 40 عامًا في هذا المجال«. وأوضحت الدكتورة/ سوزان فرامبتون أن اعتماد منظمة بلينتري 

للتميز في الرعاية المتمحورة حول المريض ُيعد الوحيد من نوعه في هذا المجال.   
وأضافت قائلة: »يظهر االعتماد الذهبي للتميز في الرعاية المرتكزة على المريض أن خدمات الرعاية الصحية التي يقدمها 
مركز األمراض االنتقالية التابع لمؤسسة حمد الطبية تتمحور حول المرضى من خال بناء شراكة بين الفرق العاملة بالمركز 
مع المرضى وأفراد أسرهم، حيث يتم إعطاء األولوية لراحة المريض وأفراد أسرته وسامتهم واحترامهم وتمكينهم من 
المشاركة في الرعاية الصحية كعناصر أساسية لتقديم رعاية صحية عالية الجودة. إن مبدأ الرعاية المتمحورة حول المريض 
يقوم على مفهوم أن المريض وأفراد أسرته ومقدمو الرعاية الصحية هم شركاء في عملية تقديم الرعاية الصحية. لقد 
أظهر فريق العمل بمركز األمراض االنتقالية التزامه بإشراك المرضى وأفراد أسرهم وفريق الرعاية في كل مراحل الرعاية 
الصحية. إن تحقيق مركز األمراض االنتقالية لهذا اإلنجاز هو أمر يدعو للفخر، وخاصًة عند تحقيقه في ظل جائحة صحية 

عالمية«.  
الرعاية الصحية في مختلف أنحاء  الجدير بالذكر أن بلينتري الدولية، هي منظمة غير ربحية تقيم شراكات مع مؤسسات 
العالم بهدف إحداث تغييرات لارتقاء بالرعاية الُمقدمة للمرضى. ويمثل االعتماد الذهبي للتميز أعلى مستويات اإلنجاز 
االنتقالية  األمراض  مركز  فرق  خضعت  وقد  المتبعة.  والمعايير  لألدلة  وفقًا  المريض  على  المرتكزة  الرعاية  مجال  في 
لتقييمات صارمة تم تنفيذها افتراضيًا )عبر اإلنترنت( من ِقبل منظمة بلينتري الدولية في عام 2021 للحصول على هذا 
 94 بلينتري، من بينها  العالم نجحت في الحصول على اعتماد منظمة  180 منظمة على مستوى  االعتماد. توجد حاليًا 
مرفقًا حصلوا على االعتماد الذهبي. وُيعد مركز األمراض االنتقالية واحدًا من خمسة مرافق تابعة لمؤسسة حمد الطبية 
تحصل على هذا االعتماد، حيث حصل كل من خدمات الرعاية الصحية المنزلية، وخدمات التمريض الخاص، ومركز الرعاية 

الطبية اليومية، ومركز عناية للرعاية التخصصية أيضًا على هذا االعتماد.
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أعلــن مديــر مستشــفى الجهــراء د. غالــب البصيص عــن اجــراء اول عمليتيــن جراحتيــن باألشــعة التداخليــة لألوعيــة 
الدمويــة صبــاح هــذا اليــوم ، مشــيرًا الــى انهــا ُأجريــت فــي غــرف العمليــات الهجينــة الجديــدة والمــزودة بأجهــزة 

التصويــر الطبــي الرنيــن المغناطيســي واألشــعة المقطعيــة. 
وبيــن أن فريقــا مــن االطبــاء مــن مستشــفيات الجهــراء والفروانيــة وجابــر االحمــد قــد شــاركوا في اجــراء العمليتين، 
حيــث شــارك فيهــا كل مــن االطبــاء د. أحمــد أميــر ود. ايهــاب ود. مجــدي تحــت اشــراف استشــاري جراحــة االوعيــة 

الدمويــة د. هاشــم مــن بريطانيــا.

مستشفى الجهراء يجري أول 
عملــــيتين باألشــعة التداخلية 

لألوعية الدموية 

الكويت



45

تشارك دولة الكويت في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن التبغ 
» COP9«، والذي ُيعقد افتراضيًا خال الفترة من 8 وحتى 13 نوفمبر 2021. 

األطراف  إن مؤتمر  اليحيى،  آمال  د.  الصحة  وزارة  التدخين في  لمكافحة  الوطني  للبرنامج  الدائمة  اللجنة  وقالت مقررة 
الذي يعقد كل سنتين هو المنصة العالمية األهم لمتابعة تطور أعمال االتفاقية اإلطارية، حيث يتم من خاله عرض أهم 

األبحاث والسياسات في مجال مكافحة التدخين في جوانب خفض الطلب وخفض المعروض. 
الوطنية  المنظومات  إضعاف  في  التبغ  لصناعة  والتدخات  األساليب  على  للتعرف  فرصة  يعد  المؤتمر  أن  وأوضحت 

المهتمة بحفظ الصحة ومكافحة التدخين بكافة صوره وأشكاله. 
وذكرت أن دولة الكويت كانت من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية وتمت المصادقة على االنضمام في عام 2006 
المساعدة  التدخين في مجاالت  لتعزيز سياسات وإجراءات مكافحة  التي سعت  الكويت،  واالتفاقية بذلك ملزمة لدولة 
عن اإلقاع عن التدخين، ومنع التدخين في األماكن العامة، ومتابعة المسوح والدراسات لقياس معدالت االستهاك 

والتحذير من مخاطر التدخين وجعل أماكن العمل خالية من التدخين. 
وأكدت سعي الكويت نحو رفع أسعار المنتجات والعمل قائم نحو إقرار الضريبة االنتقائية على منتجات التبغ المختلفة. 

وأشارت د. آمال اليحيى أن وفد وزارة الصحة في فعاليات المؤتمر ضمت إلى جانبها يضم كا من د. أحمد الشطي 
رئيسًا، ومديرة إدارة العاقات الصحية الدولية د. رحاب الوطيان والمستشار القانوني للوزارة حسام الباطني. 

»الصحة الكويتية«: نعمل على 
رفع أسعار منتجات التبغ 

الكويت
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ج« من تأليف أ. د. مازن  أصدر المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية كتابا جديدا تحت عنوان »أمراض األطفال الخدَّ
محمد العيسى، ومراجعة وتحرير المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، وهو الكتاب 218 ضمن سلسلة المناهج 

الطبية العربية المؤلفة. 
ويتضمن الكتاب معلومات مهمة ومفيدة للطاقم الطبي والعامة من الناس عن تعريف الطفل الخديج وأقسامه من حيث 
العمر الحملي والوزن لحظة الوالدة، إضافة الى كيفية معرفة العمر الحملي من خال الفحص السريري، ثم ذكر األمراض 
والمضاعفات التي قد يتعرض لها الخديج وطرق العاج، وطرق العناية بالطفل الخديج من حيث التغذية والبيئة، ثم متابعته 

بعد خروجه من المستشفى وبالسنوات الاحقة. 
 

يحتوي الكتاب على 10 فصول، حيث يبدأ الفصل األول بالحديث عن تعريف الوالدة المبكرة وأهم أسبابها بشكل موجز، 
صعوبات  في:  وتتمثل  ج،  الخدَّ األطفال  يعانيها  التي  الصحية  المشكات  أهم  من  واحدة  الثاني  الفصل  ويستعرض 
الخدج وتأثيرها  التي يعانيها األطفال  القلبية  المشكات  الثالث أهم  الفصل  يتناول  بينما  التنفس، ونقص األكسجين، 
على الدورة الدموية لديهم، ثم يوضح الفصل الرابع اضطرابات النمو والتطور العصبي والتي تحدث في وقت مبكر من 
مثل: النزف الدماغي، واعتال الدماغ اإلقفاري وتستعرض فصول الكتاب من الخامس حتى التاسع مجموعة من األمراض 
التي تؤثر على الجهاز الهضمي، والكلى، والمسالك البولية، وأمراض الدم والعدوى الميكروبية، وكذلك بعض الحاالت 
عن  يتحدث  الذي  العاشر  بفصله  الكتاب  وُيختتم  العين،  العظام وشبكية  مثل  األخرى  الجسم  بأجهزة  المتعلقة  المرضية 
العناية بالطفل الخديج من حيث التغذية والرضاعة والمتابعة الدورية للخديج، والتأكيد على الفحوص الشاملة والتطعيمات 

الازمة لضمان وتوفير الحماية المائمة له.

ج«..  الكويت: »أمراض األطفال الخدَّ
جديد مركز العلوم الصحية 

الكويت
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انتخبت المنظمة الدولية للفيزياء الطبية رئيس قسم الطبيعة اإلشعاعية في مركز الكويت لمكافحة السرطان د. مشاري 
النعيمي لرئاسة منظمة فيدرالية الشرق األوسط للفيزياء الطبية ليكون أول كويتي يشغل هذا المنصب. 

وقال د. النعيمي إن منظمة الفيدرالية تهدف إلى االرتقاء بجودة ممارسات الفيزياء الطبية في مجال األشعة التشخيصية 
والطب النووي والعاج االشعاعي لمواكبة التقدم المستمر بهذا المجال في دول الشرق األوسط. 

وأوضح النعيمي أن الفيدرالية هي منظمة مهنية وعلمية غير حكومية وغير ربحية أسست من المنظمة الدولية للفيزياء 
الطبية عام 2009 لبناء شبكة تعاون بين المختصين في مجال الفيزياء الطبية، وتضم 12 دولة هي: الكويت والبحرين 

واإلمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان واليمن ولبنان وسورية واألردن والعراق. 
يذكر أن الدكتور النعيمي حاصل على جائزة التميز السنوية لعام 2021 من المنظمة الدولية للفيزياء الطبية كأفضل أداء 

فيزيائي طبي ساهم في إبراز هذا التخصص في المنطقة. 
ويأتي هذا االختيار والتكريم لبيان الثقة العلمية والمهنية الذي تبوأته الكفاءات والخبرات الكويتية ومدى تقدمها في هذا 

المجال على المستويين اإلقليمي والدولي.  

المنظمة الدولية للفيزياء الطبية تنتخب 
الشرق  لرئاسة »فيدرالية  كويتيًا  طبيبًا 

األوسط للفيزياء الطبية« 

د.مشاري النعيمي

الكويت
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همسات صحية
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