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إن مجلــس الصحــة لدول مجلــس التعاون 
يمثــل إحــدى الكيانــات الخليجيــة الناجحــة 
للعمــل الصحــي المشــترك، حيــث أصبــح 
وللــه الحمــد مــن أهــم الكيانات فــي تعزيز 
األمــن الصحــي الخليجــي ، حيــث يشــارك 
القيــادات  وكافــة  الصحــة  وزراء  معالــي 
الصحيــة بهــذه الــدول ومنســوبيها فــي 
اللقــاءات العلميــة الصحيــة ضمن التنمية 
الصحيــة واالجتماعيــة التــي ينشــدها كل 

مواطــن خليجــي.

ومــن هــذا المنطلــق جــاءت إقامــة فعاليــة 
الخليجــي  الصحــة  مجلــس  هيلثكــون 
بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى 
مــدار ثاثــة إيــام خــال الفتــرة مــن 22-
منافســة  وهــي  2022م  فبرايــر   24
توعويــة اجتمــع فيهــا عــدد 18 طالــب مــن 
متخصصيــن  مختلفــة  خليجيــة  جامعــات 
فــي التســويق  مــع مرشــدين مــن نفــس 
الجامعــة إلخــراج أفــكار إبداعيــة للحمــات 
التوعويــة الخليجيــة حــول أبــرز المشــاكل 

الصحّيــة فــي دول الخليــج.

إن مشــاركة مجلــس الصحــة فــي إقامــة 
هــذه الفعاليــات بهــدف تعزيــز التعــاون 
المجــال  فــي  الخليــج  دول  كافــة  مــع 
القضايــا  مفاهيــم  وتحديــد  الصحــي، 
والعمــل  المختلفــة  والعلميــة  الصحيــة 
علــى توحيدهــا وترتيــب أولوياتهــا وتبنــي 
تنفيــذ البرامج المشــتركة بــدول المجلس. 

الــــــرؤية والــــــرســــالــــة..
تنـــــمـــــية واســــــتـــــدامـــــة

افتتاحية العدد
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اختتــم مجلــس الصحــة الخليجــي الخميــس الموافــق ٢٤ فبرايــر ٢٠٢٢م فعاليــات )هيلثكون( 
التــي اســتمرت لمــدة ثــاث أيــام فــي دبــي ضمــن مبــادرات أكســبو ٢٠٢٠ فــي جنــاح 
األمانــة العامــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، حيــث عكــف جميــع الطــاب مــن جميــع 
دول الخليــج خــال األيــام الماضيــة علــى الخــروج بأفــكار إبداعيــة للحمــات الثــاث المقــررة 
ســابقا وهــي : حملــة الصحــة النفســية واالجتماعيــة لكبــار الســن، وحملــة خطــورة الســجائر 

اإللكترونيــة، وحملــة المخــدرات.
وقــدم جميــع الطــاب أفكارهــم اإلبداعيــة أمــام لجنــة التحكيــم ليتــم تقييمهــا، وفــاز بجائــزة 
هيلثكــون الرئيســية فــي موســمه األول طــاب مملكــة البحريــن لـــ )حملــة خطــورة الســجائر 
جــودة  أفضــل  بجائــزة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  اإللكترونيــة(، وفــاز فريــق طــاب 
المحتــوى لـــ )حملــة المخــدرات( وفــاز فريــق طــاب دولــة قطــر بجائــزة أفضــل فكــرة إبداعيــة 
لـــ )حملــة خطــورة الســجائر اإللكترونيــة(، وفــاز فريــق طــاب ســلطنة ُعمــان بجائــزة أفضــل 
فكــرة إبداعيــة لتغييــر الســلوك لـــ )حملــة الصحــة النفســية واالجتماعيــة لكبــار الســن( ، وفاز 
ــة  ــة الصح ــزة أفضــل عــرض بصــري لـــ )حمل ــدة بجائ ــة المتح ــة اإلمــارات العربي طــاب دول
النفســية واالجتماعيــة لكبــار الســن( ، وفــاز فريــق طــاب دولــة الكويــت بجائــزة روح الفريــق 

لـــ )حملــة المخــدرات(.
وتــم تســليم الجوائــز للطــاب الفائزيــن مــن قبــل مديــر إدارة الصحــة العامــة عضــو الهيئــة 
التنفيذيــة لمجلــس الصحــة الخليجــي الدكتــور محمــد بــن حمــد آل ثانــي، ومدير عــام مجلس 
الصحــة الخليجــي ســليمان الدخيــل، و مديــر إدارة التمويــن عضــو الهيئــة التنفيذية لمجلس 

الصحــة الخليجــي نايف أســعد الجشــعم.
الجديــر بالذكــر أن المجلــس ســيقوم بتبنــي جميــع أفــكار الطــاب المشــاركين خــال حماتــه 
القادمــة، وســيتم تضمينهــا فــي خطتــه التوعويــة للحمــات الثــاث المدرجــة فــي مبــادرة 

هيلثكون.

أخبار المجلس
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ــم اجتمــاع  ــة الخليجــي يختت ــس الصح مجل
الهيئــة التنفيذيــة )94(

اختتم مجلس الصحة لدول مجلس التعاون اجتماع الهيئة التنفيذية )9٤( والذي ُعقد في مقر المجلس بالرياض بدعوة 
من األستاذ سليمان الدخيل المدير العام لمجلس الصحة الخليجي.

 value in الحكيمة(  )الصحة  للحلقة  الرئيسي  العنوان  كان  حيث   ،)panel discussion( نقاش  بحلقة  االجتماع  افتتح 
health، حيث حضر حلقة النقاش أعضاء الهيئة التنفيذية وأعضاء المجلس اإلشرافي للمركز الخليجي للوقاية.

ناقش اجتماع الهيئة التنفيذية )9٤( عدًدا من المواضيع المدرجة في جدول األعمال، منها: عرض حول برنامج فحص 
الوافدين والذي شهد تطورًا ملحوظًا في عام ٢٠٢1م، حيث وصل عدد المفحوصين في البرنامج إلى أكثر من )5.٢( 

مليون وافد، ومناقشة توصيات اللجان الفنية.
دولة  من  المنصوري  أحمد  عيسى  الدكتور  وهم:  األعضاء  الدول  من  التنفيذية  الهيئة  أعضاء  االجتماع  حضر  وقد 
الله مفرح عسيري من  البحرين، والدكتور عبد  الهاجري من مملكة  إبراهيم  العربية المتحدة ، والدكتورة مريم  اإلمارات 
العربية  المملكة  الجشعم من  نايف أسعد  الحالية(، واألستاذ  الدورة  )رئيس االجتماع في  السعودية  العربية  المملكة 
السعودية، والدكتور عادل عبدالله الهرف من الهيئة العامة للغذاء والدواء، والدكتور سعيد حارب اللمكي من سلطنة 
الدكتور  الله من دولة قطر، و  العبد  اللطيف علي  ثاني من دولة قطر، واألستاذ عبد  عمان، والدكتور محمد حمد آل 
عبدالله  الدكتور  واألستاذ   ، الكويت  دولة  من  المضف  بثينة مضف  والدكتورة  الكويت،  دولة  من  البدر  منجد  عبدالله 

محمد دحان من الجمهورية اليمنية، والدكتور عبدالرحمن فهد الفهدي من األمانة العامة لمجلس التعاون.
وخرجت الهيئة التنفيذية في االجتماع بعدد من التوصيات لألعمال الرئيسية بالمجلس.

أخبار المجلس
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عقــدت لجنــة أصحــاب الســعادة وكاء وزارات الصحــة بــدول المجلــس، يــوم اإلثنيــن 3٠ جمــادي 
األول 1٤٤3هـــ الموافــق 3 ينايــر ٢٠٢٢م، اجتماعهــم العشــرين عبــر االتصــال المرئــي عنــد الســاعة 

العاشــرة صباحــًا بتوقيــت الريــاض، لمناقشــة آخــر مســتجدات فيــروس كورونــا.
بــدأ االجتمــاع برئاســة ســعادة الدكتــور/ هانــي بــن عبدالعزيــز جوخــدار وكيــل الــوزارة للصحــة العامــة 
بالمملكــة العربيــة الســعودية، الــذي رحــب بأصحــاب الســعادة الــوكاء، كمــا شــكرهم علــى ســرعة 
االســتجابة للمشــاركة فــي هــذا االجتمــاع باإلضافــة إلــى مجلــس الصحــة واألمانــة العامــة، كمــا 
شــكر مملكــة البحريــن علــى رئاســتهم الــدورة الســابقة، كمــا شــكر ســعادة المديــر العــام مملكــة 
البحريــن علــى رئاســتهم للــدورة الســابقة، وقــد تطــرق اجتمــاع وكاء وزارات الصحــة بدول مجلس 
التعــاون الخليجــي إلــى عــدة مواضيــع تتعلــق بمســتجدات فيــروس كورونــا، كمــا تــم اســتعراض 
الوضــع الوبائــي وتبــادل المعلومــات بيــن دول األعضــاء، واإلجــراءات االحترازيــة والوقائيــة، 

ومســتجدات التطعيــم بــدول المجلــس.
كمــا ناقــش أصحــاب الســعادة وكاء وزارات الصحــة بــدول مجلــس التعــاون، حيــث ذكــر ســعادة 
ــر المحصــن،  ــه تــم تحديــث التعريفــات للمحصــن وغي ــز جوخــدار بأن ــور/ هانــي بــن عبدالعزي الدكت
بحيــث تكــون النظــرة القادمــة للتقريــر الــذي يصــدر مــن مجلــس الصحــة مشــتمًا علــى التنويــم، 
العنايــة المركــزة، الوفيــات، التطعيمــات، وفتــرة التحصيــن للجرعــة المعــززة، وكذلــك فتــرة العــزل 
للمصابيــن المحصنيــن وغيــر المحصنيــن، كمــا ذكــر ســعادته تفعيــل عمــل المركز الخليجــي للوقاية 
مــن األمــراض ومكافحتهــا لمراجعــة وتوحيــد البروتوكــوالت واإلجــراءات واالســتعانة بالخبــراء 
بــدول المجلــس، كمــا اقتــرح ســعادته باعتمــاد الفحــص الموجــود بالــدول للمســافرين بيــن دول 
المجلــس للمواطنيــن الخليجييــن كمرحلــة أوليــة، وكذلــك تشــكيل لجنــة فرعيــة علميــة لمراجعــة 

البروتوكــوالت واألدويــة ومــدى جودتهــا لمعالجــة )أوميكــرون(.

االجتماع العشــرون للجنة أصحاب الســعادة 
وكاء وزارات الصحة بدول المجلس

أخبار المجلس
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ُعقــد اجتمــاع المجلــس اإلشــرافي للمركــز الخليجــي للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا فــي 
ــاض،  ــن فــي مقــر المجلــس بالري ــوم اإلثني ــدول مجلــس التعــاون الخليجــي ي مجلــس الصحــة ل
ويعتبــر هــذا االجتمــاع الخامــس للمجلــس بعــد أن كانــت االجتماعــات األربعــة الســابقة تعقــد عــن 

ــة. ــرة الماضي ــا الفت ــة التــي فرضتهــا جائحــة كورون بعــد بســبب اإلجــراءات االحترازي
ــور باســي  ــي طرحهــا الدكت ــة لعــام ٢٠٢٢م الت وخــال االجتمــاع تمــت مناقشــة الخطــة التنفيذي
بانتينيــن المديــر التنفيــذي للمركــز، وتــم تــداول أهــداف وآليــات العمــل للخطــة، والتــي تصــب 
جميعهــا فــي صالــح الشــعوب والمؤسســات الصحيــة في دول مجلس التعــاون، وحضر االجتماع 
جميــع االعضــاء وهــم: الدكتــور حســين عبــد الرحمــن الرنــد مــن دولــة اإلمــارات والدكتــورة مريــم 
إبراهيــم الهاجــري مــن مملكــة البحريــن والدكتــور عبداللــه القويزانــي مــن الســعودية و الدكتــورة 
أمينــة الجردانيــة مــن ســلطنة عمــان، والدكتــور محمــد آل ثانــي مــن دولــة قطــر والدكتــور المنــذر 
ــر عــام مجلــس الصحــة الخليجــي االســتاذ ســليمان  ــة الكويــت وبحضــور مدي الحســاوي مــن دول

الدخيــل
الجديــر بالذكــر أن إنشــاء المركــز الخليجــي للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا وخطته االســتراتيجية 
حظــي باعتمــاده مــن لــدن أصحــاب الجالــة والســمو قــادة دول مجلــس التعــاون عنــد رفعــه الــى 
مقــام المجلــس األعلــى فــي دورتــه ٤1 )العــا، ينايــر ٢٠٢1(، حيــث وافــق القــادة علــى تأســيس 
»المركــز الخليجــي للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا«، وتفعيلــه بشــكل ســريع لتنســيق العمــل 
ــة انتشــار  ــًا لمراقب ــة، وليكــون مرصــدًا خليجي الخليجــي المشــترك فــي الصحــة العامــة والوقائي
ــة  ــس الصح ــة مجل ــز تحــت مظل ــون المرك ــة، وأن يك ــا« وغيرهــا مــن األوبئ ــل »كورون ــة مث األوبئ

لــدول مجلــس التعــاون.

اجتماع المجلس اإلشرافي للمركز الخليجي 
للوقاية من األمراض ومكافحتها

أخبار المجلس
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يشــارك مجلــس الصحــة الخليجــي بمؤتمــر  Arab Health ٢٠٢٢ الــذي الــذي انطلــق بمركــز 
دبــي الدولــي للمعــارض والمؤتمــرات - اإلمــارات العربيــة المتحــدة خــال الفتــرة مــن ٢٤ 
ــة الشــرق  ــر مؤتمــر ســنوي فــي منطق ــر أكب ــر هــذا المؤتم ــر ٢٠٢٢م، ويعتب ــى ٢7 يناي إل

األوســط.
وتأتــي مشــاركة المجلــس إيمانــا منــه بأهميــة المؤتمــر الــذي يعــدُّ أكبــر مؤتمــر طبــي 
ســنوي فــي منطقــة الشــرق األوســط لمــا يوفــره مــن فــرص لتبــادل الخبــرات مع الشــركات 
العالميــة والخبــراء والمتخصصيــن فــي المجــال الصحــي ، بأكثــر مــن ٢٢81 شــركة عارضــة، 
وأكثــر مــن 1٠,٠٠٠ موفــد مــن مختلــف أنحــاء العالــم، حيــث يقــدم المؤتمــر فرصــة لتحســين 

معاييــر الرعايــة الصحيــة العالميــة للجميــع مــن خــال تشــارك المعــارف والخبــرات.
ويحــرص مجلــس الصحــة الخليجــي دومــًا علــى الحضــور في مثل هــذه المناســبات المهمة 
لعقــد اللقــاءات الدوليــة واإلقليميــة، ولالتقــاء مــع التجــارب العالميــة والتنســيق وتعزيــز 
التعــاون مــع المنظمــات العربيــة والدوليــة العاملــة فــي المجــال الصحــي، وتحديــد مفاهيم 
القضايــا الصحيــة والعلميــة المختلفــة، والعمــل علــى توحيدهــا وترتيــب أولوياتهــا، وتبنــي 
تنفيــذ البرامــج المشــتركة بــدول المجلــس، وتقييــم النظــم واالســتراتيجيات الحاليــة فــي 

مجــال الرعايــة الصحيــة، ودعــم التجــارب الناجحــة، واالســتفادة منهــا فــي الــدول األعضــاء.

يذكــر أن معــرض ومؤتمــر الصحــة العربــي يعــد فرصــة مميــزة علــى الصعيديــن المحلــي 
والعالمــي أمــام المتخصصيــن والمهتميــن فــي مجــال الصحــة، لتبــادل الخبــرات والتقنيات 
والمســتجدات الطارئــة علــى عالــم الصحــة والطــب المعاصــر ، حيــث إن هــذه الفعاليــة تعــدُّ 

األكبــر فــي مجــال األعمــال التجاريــة المتعلقــة بالصحــة فــي الشــرق األوســط.

يشــارك مجلــس الصحــة لــدول مجلــس 
العربــي  الصحــة  مؤتمــر  فــي  التعــاون 

Arab Health  2022

أخبار المجلس
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أقــام مجلــس الصحــة الخليجــي بالتعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة التبــغ عيــادة اإلقــاع 
عــن التدخيــن ضمــن فعاليــة حملــة #ال تبطــلـ  تبطــل بالتعــاون مــع نــادي النصــر وذلــك فــي 
يــوم الســبت الموافــق 15 ينايــر، حيــث تمــت توعيــة الجماهيــر عــن أضــرار التدخيــن وطــرق 
اإلقــاع عنــه وتــم مــن خالهــا بــدء مرحلــة اإلقــاع لـــ ٤٤ شــخًصا، وزار العيــادة المئــات فــي 

ذلــك اليــوم.

هــذا ويســعى مجلــس الصحــة الخليجــي في جميــع فعالياتــه للنهوض واالرتقاء بمســتوى 
القطــاع الصحــي فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن خــال تقديــم المبــادرات البنــاءة، 
واالســتجابة للقضايــا والتحديــات الصحيــة اإلقليميــة والعالميــة، ودعــم صناعــة القــرار 
ــاون والتكامــل  ــز التع ــة، وتنســيق العمــل الخليجــي المشــترك لتعزي والسياســات الصحي
بيــن الــدول األعضــاء فــي المجــال الصحــي، بمــا يحقــق أهدافــه. والمجلــس منظمــة ذات 
مكانــة إقليميــة عالميــة مرموقــة، لهــا دور محــوري، تســهم بفاعليــة فــي دفــع مســيرة 

التعــاون والعمــل الخليجــي الصحــي المشــترك لتحقيــق الصحــة المســتدامة.

عيــادة  يقيــم  الخليجــي  الصحــة  مجلــس 
التدخيــن عــن  اإلقــاع 

أخبار المجلس
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وزارة الصحة ووقاية المجتمع تحصد جائزتين 
في فــئات جائزة محمــد بــن راشــد لــألداء 

الحكومي المتميز

حصدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع جائزتين ضمن فئات جوائز محمد بن راشد لألداء الحكومي 
المتميز عن فئة أفضل جهة في االبتكار، وفئة تطبيقات العمل عن بعد، كما فاز بوسام رئيس 
مجلس الوزراء عن فئة أفضل طبيب كًا من الدكتورة منى عبيد العيان والدكتور عصام محمد 
رئيس مجلس  الحكومي وسام  االتصال  إدارة  مدير  بوحميد  أحمد  وداد  ونالت  الزرعوني.  نور 

الوزراء عن فئة االتصال الحكومي.
جاء ذلك خال حفل توزيع جوائز »جائزة محمد بن راشد لألداء الحكومي المتميز« ضمن برنامج 
الحكومي، بدورتها السادسة في إكسبو ٢٠٢٠ دبي، حيث سّلم صاحب  للتميز  الشيخ خليفة 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 

»رعاه الله« الجوائز للجهات الفائزة.
معالي العويس: قيادتنا ملهمة للتميز

المجتمع  ووقاية  الصحة  وزير  العويس  محمد  بن  الرحمن  عبد  معالي  تقدم  المناسبة  وبهذه 
بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، وأشار إلى أن القيادة الحكيمة في اإلمارات 

هي قيادة ملهمة واستثنائية نفاخر فيها الدول وتحفزنا دومًا لابتكار واإلبداع والتميز.
وأعرب معالي العويس عن سعادته بفوز الوزارة بفئتين من جائزة محمد بن راشد لألداء الحكومي 
المتميز ضمن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي. وقال معاليه: » اليوم بلغت الوزارة منصة 
التتويج في أرفع تكريم للتمّيز الحكومي في الدولة، وهي تمّثل تتويجًا لرحلة التميز المستدامة 
في حكومة اإلمارات، وإن هذا التكريم يضعنا أمام تحٍد كبير للمحافظة على هذه المكتسبات 

والعمل بجهد مضاعف لتقديم األفضل«.

فوز الوزارة بجائزتي أفضل جهة في االبتكار وفي تطبيقات العمل عن بعد  •
الفوز بوسام رئيس مجلس الوزراء في االتصال الحكومي  •

الفوز بوسام رئيس مجلس الوزراء بفئة أفضل طبيب  •

معالي عبدالرحمن العويس 
وزير الصحة ووقاية المجتمع

وداد أبوحميد
مديرة التواصل الحكومي

الدكتورة منى العيانالدكتور عصام الزرعوني

اإلمارات
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منظومة حكومية ريادية
وأشار معالي العويس إلى أن المنظومة الريادية للتميز الحكومي في اإلمارات ترتكز إلى رؤية 
قيادة الدولة، التي رسخت قيم التميز واالبتكار كهدف استراتيجي بهدف االرتقاء بجودة حياة 
والمرونة واالستباقية  الجاهزية  وتعزيز  المستقبل،  إلى  للعبور  وتمثل جسرًا  المجتمع،  أفراد 
في االستجابة للمتغيرات ومواكبة التوجهات العالمية، وداعما رئيسيَا لتعزيز تنافسية الدولة 
وريادتها في مختلف المجاالت.  وفي كل دورة من دورات الجائزة يزداد فريق المتميزين وتكبر 

معهم اآلمال وتتعزز الثقة بأن القادم في دولة اإلمارات أجمل. 

العلماء: تعزيز ثقة المجتمع بكفاءة الخدمات الصحية 
وثّمن سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع النتائج المتميزة 
أن هذا  إلى  المتميز، ولفت  الحكومي  راشد لألداء  الوزارة في جائزة محمد بن  التي حققتها 
اإلنجاز محطة في سياق خططنا الموضوعة لتعزيز ثقة أفراد المجتمع بكفاءة الخدمات الصحية 
الشاملة والمتكاملة وترسيخ ثقافة االبتكار واالستدامة واستشراف المستقبل وفق أفضل 

المعايير العالمية.
وقال سعادته: » علمتنا قيادتنا أن التكريم ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة تحفيز وشحذ للهمم 
والطاقات، والتميز ليس سباقًا ينتهي بالتكريم، بل دورة حياة كاملة يقدم فيها اإلنسان أفضل 

ما لديه«.

بدوره أكد الدكتور عصام محمد نور الزرعوني الحائز على وسام رئيس مجلس الوزراء عن فئة 
ودافعًا  حافزًا  يشكل  الوقت  وبنفس  والسعادة،  للفخر  يدعو  التكريم  هذا  أن  طبيب،  أفضل 
لبذل المزيد في سبيل خدمة صحة المجتمع. ومشيدًا بالدعم الامحدود من حكومة اإلمارات 
لألطباء اإلماراتيين وتهيئة بيئة مواتية للتطور واالرتقاء المهني، كما شكر قيادة الوزارة على ما 
توفره لألطباء من برامج تدريب وتأهيل وتوفير أحدث المعدات الطبية، والمؤتمرات والندوات 

والعلمية التي ترفع القدرات والمهارات لدى الكادر الطبي دائمَا.
كما تقدمت الدكتورة منى عبيد العيان الحاصلة على وسام رئيس مجلس الوزراء عن فئة أفضل 
طبيب، بخالص الشكر واالمتنان للقيادة الحكيمة على التكريم المتميز الذي يعزز ثقتها بكفاءتها 
وبما قدمته في مسيرتها المهنية، وقالت إن ثقافة تكريم المبدعين واالحتفاء بإنجازاتهم في 
المجتهدين  ألن  متواصلة  جهود  بذل  على  الوطنية  للكوادر  دافع  أكبر  تشكل  اإلمارات،  دولة 
لهم نصيب في التكريم بدولتنا، كما شكرت قيادات الوزارة على ما يقدموه للكادر الطبي في 

سبيل تحسين صحة المجتمع وجودة حياتهم.  

ومن جهتها عّبرت وداد أحمد بوحميد مدير إدارة االتصال الحكومي الفائزة بوسام رئيس مجلس 
الوزراء في مجال االتصال الحكومي، عن سعادتها وتشرفها بالحصول على الجائزة، وأكدت أن 
الفوز إنجاز يدعو للفخر واالعتزاز، وما كان ذلك ليتحقق لوال الدعم والتشجيع غير المحدود من 

القيادة الحكيمة، وإيمانها بأن التميز ينجزه بكفاءة أبناء الوطن.
صياغة  في  االبتكار  على  تعتمد  الوزارة  تطلقها  التي  االتصالية  الحمات  »أن  وأضافت: 
بالموضوعية  يتسم  ومتسق  مؤثر  محتوى  تطوير  واالستمرار في  وأدواتها،  ورسائلها  لغتها 
لإلدارة  باإلضافة  والفعال.  المؤثر  الحكومي  االتصال  يتواءم مع مستجدات  بما  والشفافية، 
المبتكرة والفعالة لمبادرات الوزارة والتخطيط االستراتيجي على جميع المنصات االتصالية في 
مواقع التواصل االجتماعي واإلعام، فضًا عن تعزيز مهارات كوادر االتصال الحكومي إلنتاج 

مواد اتصالية مبتكرة، تسهم بقياس نبض المجتمع وزيادة تفاعلهم مع حماتنا االتصالية«. 
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وزارة الصحة ووقاية المجتمع تطلق أول مركز افتراضي 
في العالم لسعادة المتعاملين عبر الفضاء الرقمي 

ثاثي األبعاد بتقنية »ميتافيرس«
تـــجربة المـــستقبل اليـــوم فـي معرض صحي في العالم

افتراضي  مركز  أول  إطاقها  مع  اآلن،  المستقبل  لزيارة  غير مسبوقة  تجربة  عن  المجتمع  ووقاية  الصحة  وزارة  أعلنت 
لسعادة المتعاملين في الفضاء الرقمي ثاثي األبعاد في العالم بتقنية »ميتافيرس« في أول تجربة من نوعها في 
معرض صحي في العالم. إيذانا ببداية حقبة جديدة من الواقع الرقمي والتفاعل بين اإلنسان والحاسوب في خدمات 

الرعاية الصحية الحكومية. من خال تعزيز الدمج بين العالم الواقعي واالفتراضي والرقمي.
وستكون منصة الوزارة في معرض ومؤتمر الصحة العربي المقام في مركز دبي التجاري في الفترة من ٢٤ إلى ٢7 يناير، 
مسرحًا فريدًا لعرض هذه التقنية الفريدة واختبار أداء أنشطة افتراضية تقدم تجارب حقيقية في واحدة من أكثر المبادرات 

المبتكرة والمستقبلية التي أطلقتها الوزارة.
وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يتم إطاق اإلصدار الكامل لمنصة MOHAP MetaHealth بحلول منتصف عام 
٢٠٢٢، فإن زوار معرض الصحة العربي ٢٠٢٢ ستتاح لهم الفرصة لانتقال الفوري إلى داخل عالم MetaHealth واختيار 

التحدث مع موظفين حقيقيين من مركز إسعاد المتعاملين في تجربة ال بد من معاينتها بالتأكيد.

رحلة المتعاملين في »ميتافيرس«
استعدادها  على  لاطاع   MetaHealth لتجربة  وتدعوهم  المنصة  الزوار في  المجتمع  ووقاية  الصحة  وزارة  تستقبل 
 MetaHealth الرحلة من االنضمام إلى مساحة التوقعات، حيث تبدأ  للمستقبل والحرص على تقديم خدمات تفوق 
والتنقل من موقعهم الفعلي الحالي، إلى مركز سعادة المتعاملين االفتراضي التابع للوزارة، دون عبور المسافة بين 
المنطقتين فعلًيا. بعد ذلك، يمكنهم طلب معلومات حول الخدمات وتقديم المستندات، ودفع الرسوم وأكثر من ذلك. 
ويتم عرض الوجوه الفعلية للمستخدمين في الغرفة االفتراضية بداًل من الصور الرمزية، كما تقدم هذه التقنية حًا 
مناسًبا ألصحاب الهمم غير القادرين على التنقل جسدًيا من منازلهم إلى أحد مراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة 

وإنهاء معاماتهم بكل ساسة.

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.



14

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تطلق منصة 
الكترونية لتعزيز أنظمة الترصد الوبائي

نظام إنذار مبكر مرتكز على أحدث التقنيات

أطلقــت وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع النظــام االلكترونــي للصحــة العامــة )SPHERE( والــذي 
يشــكل تطــورًا نوعيــًا فــي أنظمــة الترصــد الوبائــي وإدارة األوبئــة، مــن خــال منصــة إلكترونيــة 
ــة  ــة، ويعــد أحــد أهــم المشــروعات المتكامل ــى مســتوى الدول يمكــن اســتخدامها أو ربطهــا عل
المرتكــزة علــى أحــدث التقنيــات، وذلــك ضمــن مشــاركتها فــي معــرض ومؤتمــر الصحــة العربــي 

الــذي تمتــد فعالياتــه مــن ٢٤ إلــى ٢7 ينايــر الجــاري فــي دبــي.
وتهــدف الــوزارة إلــى توفيــر نظــام متكامــل للترصــد المبكــر ومتابعــة وإدارة األحــداث ذات التأثيــر 
علــى الصحــة العامــة، وتعزيــز الربــط مــع القطاعيــن الصحــي الحكومــي والخــاص والجهــات 
ــز  ــة مــن األمــراض وتعزي ــدة. تســهم فــي الوقاي ــة موح ــات وطني ــدة بيان ــر قاع ــة، لتوفي المعني
الصحــة، مــن خــال مشــاركة المعلومــات وتبادلهــا محليــا واقليميــا وعالميــا، بمــا يعــزز تقــدم 

الدولــة فــي المؤشــرات التنافســية الصحيــة.

وتبــرز أهميــة النظــام اإللكترونــي )SPHERE( مــن خــال دوره فــي ترصــد األمــراض لتحقيــق 
االســتجابة الســريعة المطلوبــة لمكافحــة األمــراض الســارية، حيــث يســاهم فــي مراقبــة البيانات 
والمعلومــات لتقييــم وتوصيــف عــبء وتوزيــع المخاطــر الصحيــة، وتحديــد أولويــات إجــراءات 
الصحــة العامــة، ورصــد تأثيــر تدابيــر المكافحــة. كمــا يدعــم إجــراء البحــوث التــي تعيــن فــي تحديــد 

األســس والمعاييــر لتطويــر سياســات واســتراتيجيات الصحــة العامــة.

أحد مشاريع الوزارة الرائدة في معرض ومؤتمر الصحة العربي ٢٠٢٢  •
يساهم في مراقبة البيانات وتحليلها لتقييم المخاطر الصحية  •

يدعم إجراء البحوث لتطوير سياسات واستراتيجيات الصحة العامة  •

اإلمارات
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استراتيجية وقائية استباقية
وأكــد ســعادة الدكتــور حســين الرنــد الوكيــل المســاعد لقطــاع الصحــة العامــة أن هــذا المشــروع يحظــى بأهميــة 
بالغــة ضمــن االســتراتيجية الصحيــة الوقائيــة واالســتباقية التــي تتبناهــا الــوزارة، بالتعــاون مــع الجهــات الصحيــة 
بالدولــة، مشــيرًا إلــى حــرص الــوزارة علــى اســتقطاب وتطويــر أحــدث األنظمــة اإللكترونيــة والذكيــة، وهــي 
مــن الــدروس المســتفادة التــي أجمعــت عليهــا دول العالــم، حيــث أنــه ال يمكــن مواجهــة تحــد عالمــي مثــل 
جائحــة كوفيــد-19 الحالــي إال مــن خــال توظيــف التقنيــات، وتعــد البيانــات أساســا هامــا لمكافحــة األوبئــة فــي 

المســتقبل..«
ولفــت د الرنــد إلــى أن دولــة اإلمــارات تمتلــك نظامــًا قويــًا للتقّصــي الوبائــي وإجــراءات االســتجابة والمكافحــة 
الفوريــة، وقــدرات مخبريــة عاليــة، مــا يســهم فــي الحفــاظ علــى األمــن الصحــي فــي الدولــة، حيــث اســتطاعت 
الدولــة تحقيــق اســتجابة عمليــة وفعالــة فــي التعامــل مــع كوفيــد-19 بفضــل الدعــم والتوجيهــات التــي وفرتهــا 

حكومــة اإلمــارات، وفــق معاييــر عاليــة المســتوى أشــادت بهــا منظمــة الصحــة العالميــة.

أهمية البيانات
وأوضحــت الدكتــورة نــدى المرزوقــي مديــر إدارة الصحــة العامــة والوقايــة فــي وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع 
أن هــذا البرنامــج يعــد أحــد أهــم المشــاريع المتكاملــة المرتكــزة علــى أحــدث التقنيــات، لتطويــر منظومــة الترصــد 
الوبائــي واإلنــذار المبكــر عــن األمــراض الســارية، مــن خــال الربــط االلكترونــي المباشــر مــع الجهــات المعنيــة 
وتعزيــز المشــاركة اللحظيــة للمعلومــات. باإلضافــة لميــزة التحليــل البيانــي الوبائــي وتحديــد أنمــاط األمــراض 
ومواســمها، وحســاب المؤشــرات المتعلقــة واســتخدامها التخــاذ القــرارات المبنيــة علــى البراهيــن واألدلــة، 

وانشــاء خرائــط األمــراض الوبائيــة، لمكافحــة التهديــدات المحتملــة فــي المســتقبل.

 ونوهــت الدكتــورة نــدى المرزوقــي إلــى أن الفئــة المســتهدفة الســتخدام النظــام االلكترونــي للصحــة العامــة 
SPHERE تشــمل جميــع الكــوادر الصحيــة المعنيــة فــي المؤسســات الصحيــة الحكوميــة والخاصــة. ويمكــن إنشــاء 
حســاب جديــد ألي منشــأة صحيــة مــن خــال تقديــم طلــب لمركــز الصحــة العامــة فــي اإلمــارة المعنيــة أو أرســال 
الطلــب علــى البريــد اإللكترونــي المخصــص للبرنامــج، وتتضمــن الخصائــص المتاحــة فــي النظــام، اإلبــاغ عــن 
األمــراض الســارية، والمتازمــات المرضيــة، وحــاالت التســمم الكيميائــي، واإلبــاغ عــن اإلصابــات وســجات 

التطعيمــات.
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أعلنــت جائــزة التميــز العالمــي Global Excellence Award ومقرهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــن فوز تطبيق 
»الحصــن« بأفضــل تطبيــق ذكــي لعــام ٢٠٢1 فــي فئــة االســتجابة لجائحــة كوفيــد-19، وهــذا جــاء فــي تعــاون بيــن 
وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع والمنظومــة الوطنيــة الصحيــة الحصــن والقطــاع الصحــي ككل بمــا يســهم بــه هــذا 
اإلنجــاز العالمــي فــي تعزيــز صــورة دولــة اإلمــارات، ويعكــس المســتوى المتقــدم الــذي وصلــت إليــه فــي مجــال 

التحــول الرقمــي. كمــا يرســخ كفــاءة الجهــود المتميــزة المبذولــة فــي مكافحــة الجائحــة والحــد مــن انتشــارها.
وتعــد جائــزة التميــز العالمــي مــن أرفــع الجوائــز المرموقــة التــي رســخت ريادتها وتفردهــا على المســتوى العالمي، 
كمــا أن الفــوز بهــا يؤكــد مســتويات الجــودة التــي تمكنــت الجهــة الفائــزة مــن الوصــول إليهــا. علــى ضــوء مــا تحظى 
بــه هــذه الجوائــز مــن شــهرة عاليــة. نظــرًا للمعاييــر العالميــة، مــع التركيــز علــى الفوائــد التــي تعــود علــى األفــراد 

والمتعامليــن والموظفيــن والمجتمــع بشــكل عام.
ويحظــى تطبيــق الحصــن وهــو التطبيــق الرســمي لنتائــج فحوصــات كوفيــد-19 وشــهادات التطعيــم واإلعفــاءات، 
وأحــد المنظومــات الرقميــة الوطنيــة الحديثــة التــي قامــت حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بإطاقهــا منــذ 
ــق باللغــة  ــة وخارجهــا، كمــا يتوفــر التطبي ــة داخــل الدول ــة عالي ــة وموثوقي ــة انتشــار الجائحــة، بثقــة ومصداقي بداي

العربيــة واإلنجليزيــة والهنديــة.

ثمرة جهود
ويعــد هــذا الفــوز إنجــازًا يضــاف إلــى ســجل الجوائــز المحليــة والعالميــة التي تحصدهــا المنظومة الوطنيــة الصحية 
الحصــن بالتعــاون مــع الــوزارة والجهــات الصحيــة المحليــة فــي مجــال كفاءة االســتجابة لكوفيــد-19، وثمرة لسلســلة 
الجهــود المتميــزة المبذولــة مــن جميــع الجهــات المعنيــة فــي مكافحــة الفيــروس والحــد مــن انتشــاره. لتعزيــز 
اإلنجــازات الوطنيــة نحــو مرحلــة التعافــي بالدولــة والتصــدي ألي متحــور، لضمــان الصحــة العامــة وحركــة التنقــل 

والحيــاة العمليــة فــي جميــع مناطــق الدولــة.
ويعكــس الحصــول علــى جوائــز عالميــة يعكــس مــدى الجهــود التــي تبذلهــا جميــع الفــرق الوطنيــة مــن أجــل تحقيــق 

التحســين المســتمر، والقــدرة علــى التعامــل مــع الجائحــات بشــكل جــذري وخــال فتــرة قياســية.

حلول رقمية
ويعتبــر تطبيــق الحصــن مــن أهــم الحلــول الرقميــة التــي تــم تطويرهــا للســيطرة علــى انتشــار كوفيــد-19، حيــث أن 
رمــز QR الموجــود فــي التطبيــق، يمكــن قراءتــه مباشــرة مــن كاميــرا الهاتــف، أو الماســح المدمــج فــي التطبيــق، 
وهــو الوســيلة لتعريــف التطعيمــات والفحوصــات بصــورة مشــفرة. أيضــًا يوفــر تطبيــق الحصــن خصائــص مختلفة 
مثــل تصاريــح الفاعليــات واألحــداث مثــل إكســبو ٢٠٢٠ دبــي وجائــزة االتحــاد للطيــران الكبــرى للفورمــوال 1 وكذلــك 
عالميــا بــات تصريــح الســفر فــي الحصــن معترفــًا بــه فــي نظــام االتحــاد األوروبــي لشــهادات كوفيــد-19 الرقميــة 
وأنظمــة أخــرى مماثلــة. ومحليــا يقــدم تطبيــق الحصــن خاصيــة ألوليــاء األمــور للتعــرف علــى نســب تطعيــم 

كوفيــد-19 لمــدارس الطــاب فــي أزهــى صــور الشــفافية والمخاطبــة المجتمعيــة.   
ومــن أهــم ميــزات التطبيــق الحفــاظ على ســرية بيانات المســتخدمين، من خال عدم مشــاركة أي من معلوماتهم. 
حيــث يتــم تخزيــن معلوماتــك الشــخصية علــى تطبيــق الحصــن بطريقــة مشــفرة. أيضًا يمتــاز التطبيق باســتضافته 
 ISO/IECو HIPAA فــي الســحابة الوطنيــة والتــي تمتلــك أعلــى معاييــر وشــهادات أمــن وخصوصية البيانــات مثــل
٢7٠٠ وISO/IEC ٢7٠18 وISO/IEC ٢7٠17. ومــن أهــم خصائــص تطبيــق الحصــن هــو ســهولة االســتخدام بســبب 
ــة  ــق أعلــى نســب رضــاء المســتخدم وأيضــا كذلــك ســرعة االســتجابة بســبب جاهزي ــم المــدروس لتحقي التصمي

واســتباقية خدمــات الســحابة الوطنيــة التــي تدعمــه.

وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع والمنظومــة 
الوطنيــة الصحيــة الحصــن تعلنــان عــن فــوز 
تطبيــق )الحصــن( بجائــزة التميــز العالمــي عــن 

فئــة االســتجابة للجائحــة 

إنجاز يعكس المستوى المتقدم في مجال التحول الرقمي 

اإلمارات
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 سعادة وزيرة الصحة البحرينية ُتسلم »وسام 
األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي« 

للكوادر الوطنية من منتسبي وزارة الصحة

امتثااًل لتوجيهات القيادة الرشيدة في مملكة البحرين، وفي لفتة كريمة تقديًرا لجهود العاملين 
الصحية، تفضلت  الكوادر  لفيروس كورونا »كوفيد 19« من  للتصدي  الصفوف األمامية  في 
حمد  بن  سلمان  األمير  »وسام  بتسليم  الصحة  وزيرة  الصالح  سعيد  بنت  فائقة  األستاذة 
الملكي  إنفاًذا لألمر  الصحة، وذلك  وزارة  الوطنية من منتسبي  للكوادر  الطبي«  لاستحقاق 
لكافة  الوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولي  الملكي  السمو  صاحب  توجيه  إطار  وفي  السامي 
الجهات المعنية بتسليم الوسام للعاملين في الصفوف األمامية من الكوادر الصحية، وقوة 

دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة الجهات المساندة.
وتكريم  المواقع،  مختلف  الطبية في  للكوادر  محدود  ال  دعمًا  ُيمثل  الملكي  التقدير  هذا  إّن 
العطاء المخلص الذي يسعى إلى جعل مملكة البحرين نموذًجا متقدًما في القطاع الصحي 
الطبي  لاستحقاق  األمير سلمان  بمنح وسام  الكريمة  اللفتة  كما  شّكلت هذه  واإلنساني. 
بروح  والعمل  الوتيرة  بنفس  للمواصلة  دافعًا  األمامية،  الصفوف  في  العاملين  جميع  إلى 
الفريق الواحد بما يسهم في الدفع بمسيرة النماء واالزدهار لمملكة البحرين، وتحقيق مختلف 
األهداف المنشودة في التصدي لجائحة فيروس كورونا، وتشجيًعا على مواصلة العمل وبذل 
المزيد من الجهود المخلصة لتقديم خدمات صحية وقائية وعاجية بأعلى جودة ممكنة لكافة 

المواطنين والمقيمين، وتحقيق المزيد من اإلنجازات لمملكة البحرين.

البحرين
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إنطاقــًا مــن اإلهتمــام بتوفيــر ســجل وطنــي للســرطان وذلــك تماشــيًا مــع توصيــات منظمــة 
الصحــة العالميــة مــن أجــل اعــداد البرنامــج الوطنــي لمكافحــة الســرطان وتوثيــق أنمــاط المــرض 
وقيــاس عبــئ الســرطان. نظمــت وزارة الصحــة بمملكــة البحريــن وتحــت رعايــة معالــي الفريــق 
ــه آل خليفــة رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة حفــل تدشــين  ــد الل ــن عب طبيــب الشــيخ محمــد ب
كتــاب معــدالت اإلصابــة بالســرطان فــي مملكــة البحريــن لألعــوام ٢٠٠9-٢٠18 الصــادر مــن مكتب 
المراجعــة الطبيــة فــي وزارة الصحــة وبحضــور عــدد مــن كبــار المســؤولين فــي القطــاع الصحــي 

فــي مملكــة البحريــن.
وياتــي هــذا التدشــين ليعــزز مــن أهميــة مثــل هــذه اإلصــدارات والتقاريــر اإلحصائيــة التــي توفــر 
كافــة البيانــات والمعلومــات المطلوبــة فــي هــذا المجــال والتــي تســاهم فــي دعــم ومســاندة 

األبحــاث الطبيــة والدراســات العلميــة الــى جانــب السياســات وبرامــج العمــل الحكوميــة.
كمــا يشــكل ســجل البحريــن للســرطان أحــد األولويــات كونــه يشــكل قاعــدة بيانات أساســية لجميع 
ــات مكافحــة الســرطان وعاجــه، ويأتــي هــذا ضمــن  ــد أولوي مرضــى الســرطان مــن أجــل تحدي

ســعي الحكومــة وجهودهــا المتواصلــة نحــو االرتقــاء بالخدمــات الصحيــة فــي مملكــة البحريــن.
وخــال حفــل التدشــين تــم تقديــم عــرض لمعــدالت اإلصابــة بالســرطان للســنوات ٢٠٠9-٢٠18 
ومــن ثــم عــرض فلــم وثائقــي عــن ســجل البحريــن للســرطان، كمــا تــم تكريــم فريــق العمــل 
القائــم علــى إعــداد كتــاب معــدالت اإلصابــة بالســرطان وجميــع الجهــات المســاهمة فــي تزويــد 
الســجل الوطنــي ببيانــات مرضــى الســرطان فــي مملكــة البحريــن وذلــك  لجهودهــم فــي نجــاح 
الســجل فــي ظــل التعــاون القائــم بيــن كافــة األجهــزة الحكوميــة والخاصــة لمواصلــة العمــل 

لتطويــر الخدمــات الصحيــة فــي مملكــة البحريــن.

فعاليات  باحتضان  تتشرف  البحرين  مملكة 
وجلسات اجتماع وزراء الصحة بدول مجلس 

التعاون حضورًيا
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فــي إطــار الجهــود الحثيثــة التــي تقــوم بهــا مملكــة البحريــن فــي التصــدي لمخاطــر اإلصابــة باألمــراض المزمنــة 
ــة بالســمنة أقيــم  ــر الســارية ومضاعفاتهــا علــى صحــة أفــراد المجتمــع البحرينــي والتــي مــن أبرزهــا اإلصاب غي
برعايــة كريمــة مــن ســعادة األســتاذة فائقــة بنــت ســعيد الصالــح وزيــرة الصحــة »منتــدى مكافحــة الســمنة فــي 
ــن  ــدى األطفــال والمراهقي ــوزن ل ــاد ال ــة لعــاج الســمنة وزي ــادئ التوجيهي ــن وحفــل تدشــين المب ــة البحري مملك
والبالغيــن« والــذي نظمتــه وزارة الصحــة بالتعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة األمــراض المزمنــة غيــر الســارية.
وفــي إفتتــاح أعمــال المنتــدى أكــدت ســعادة وزيــرة الصحــة بــأن مملكــة البحريــن قــد أولــت اهتمامــًا كبيــرًا بمــرض 
الســمنة واالمــراض المزمنــة غيــر الســارية المرتبطــة بهــا، كمــا وتحــرص وزارة الصحــة علــى اعتمــاد نهــج وقائــي 
إلدارة األمــراض المزمنــة غيــر الســارية مثــل الســكري وارتفــاع ضغــط الــدم وأمــراض القلــب واألمــراض األخــرى 

المتصلــة بالســمنة.
ومــن هــذا المنطلــق تــم تشــكيل اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة األمــراض المزمنــة غيــر الســارية التــي تضــم فــي 
ــة إلــى وضــع  ــة فــي المملكــة، حيــث تهــدف اللجن ــة واألهلي ــن مــن مختلــف الجهــات الحكومي عضويتهــا ممثلي
االســتراتيجيات والخطــط والبرامــج للحــد مــن انتشــار األمــراض المزمنــة ومــن بينهــا مــرض الســمنة، كمــا تعمــل 
اللجنــة الوطنيــة بالتنســيق والتعــاون مــع مختلــف الجهــات المعنيــة، ومــن خال الشــراكة المجتمعيــة، على تنظيم 
ورش عمــل ونــدوات وفعاليــات توعويــة تهــدف إلــى نشــر التوعيــة لمكافحــة الســمنة والحــد مــن مضاعفاتهــا. 

وياتــي هــذا المنتــدى إســتكمااًل إلــى الجهــود والمبــادرات التــي يقــوم بهــا قســم التغذيــة بــإدارة الصحــة العامــة 
بــوزارة الصحــة بمملكــة البحريــن والتــي تســعى إلــى تطويــر االســتراتيجيات واســتحداث الدالئــل اإلرشــادية التي 
تهــدف إلــى مكافحــة الســمنة واالمــراض المزمنــة غيــر الســارية المرتبطــة بهــا وذلــك مــن خــال الخدمــات التــي 
ــة فــي كافــة محافظــات المملكــة، فضــًا عــن الدراســات والمســوحات  ــة المركزي ــادات التغذي يقدمهــا فــي عي
وبرامــج الترصــد التغــذوي والتوعيــة الصحيــة لخلــق بيئــة داعمــة للتغذيــة الســليمة والوعــي الغذائــي فــي 
مملكــة البحريــن. إذ يأتــي اإلعــان عــن تدشــين المبــادئ التوجيهيــة لعــاج الســمنة وزيــادة الــوزن لــدى األطفــال 
والمراهقيــن والبالغيــن ليكــون مرجًعــا وطنًيــا علمًيــا فــي مملكــة البحريــن، والــذي تــم اعــداده مــن قبــل فريــق مــن 

أطبــاء واستشــاريين وأخصائييــن تغذيــة.
وقــد اشــتمل برنامــج المنتــدى جلســة نقاشــية حــول الســمنة فــي مملكــة البحريــن، ومناقشــة التوصيــات، إلــى 

جانــب محاضــرات حــول المبــادئ التوجيهيــة لعــاج الســمنة وتشــخيصها لــدى األطفــال والمراهقيــن والبالغيــن.
كمــا تضمــن المنتــدى اســتعراض الدليــل اإلرشــادي وورش عمل للتدريب على النهج العملــي للمبادئ التوجيهية 
ــى  ــن. كمــا اشــتملت الجلســة النقاشــية عل ــن والبالغي ــدى األطفــال والمراهقي ــوزن ل ــادة ال لعــاج الســمنة وزي
دور الــوزارات والجهــات الحكوميــة واألهليــة فــي مكافحــة الســمنة والتصــدي لهــا مــن خــال إصــدار التوصيــات 

وتفعيــل آليــات العمــل لتحقيــق األهــداف المنشــودة.

افتتاح أعمال منتدى مكافحة السمنة في مملكة 
البحرين وتدشين المبادئ التوجيهية لعالج السمنة 
وزيادة الوزن لدى األطفال والمراهقين والبالغين

البحرين
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تحت شعار مدن صحية وتنمية مستدامة.. 
وزارة الصحة تنظم فعاليات بمناسبة اليوم 

الخليجي الموحد للمدن الصحية

احتفلــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي هــذا العــام ألول مــرة باليــوم الخليجــي للمــدن الصحيــة، والــذي يصــادف 
اليــوم األول مــن مــارس ٢٠٢٢م، تحــت شــعار »مــدن صحيــة وتنميــة مســتدامة«، ومفهــوم المــدن الصحيــة هــو 
برنامــج أطلقتــه منظمــة الصحــة العالميــة فــي عــام 1986، والــذي يهــدف إلــى تعزيــز الصحــة ويقــوم علــى مبــدأ 
تحســين الصحــة للجميــع وبالجميــع وال يمكــن تحقيقه إال إذا تم تحســين الجوانب البيئيــة واالجتماعية واالقتصادية 
المؤثــرة فــي الصحــة بمشــاركة مختلــف القطاعــات.  وهــو بمثابــة منصــة للتعــاون بيــن المؤسســات الحكوميــة 

والخاصــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي لبنــاء شــبكات وشــراكات مــن أجــل حيــاة أفضــل وتنميــة مســتدامة.
»مــدن صحيــة وتنميــة مســتدامة« هــو الشــعار الــذي تــم اختيــاره لليــوم الخليجــي األول للمــدن الصحيــة وذلــك 
ألهميــة األثــر المباشــر للمــدن الصحيــة علــى التنميــة المســتدامة«، حيث نظمــت وزارة الصحة عددًا مــن الفعاليات 
بهــذه المناســبة، وكمــا هــو معــروف فــى التنميــة المســتدامة هــي التنميــة التــي تلبــي احتياجــات الفــرد مــن خال 
تضافــر الجهــود مــن أجــل بنــاء المســتقبل )مســتقبل األفــراد والمجتمعــات(، ويكــون شــامًا للجميــع ومســتدامًا 

وقــادرًا علــى الصمــود.
 

كمــا ان أهــداف التنميــة المســتدامة هــي عبــارة عــن 17 هدفــًا وضعــت مــن أجــل تحقيــق مســتقبل أفضــل وأكثــر 
اســتدامة للجميــع ويأتــي تنفيــذ برنامــج المــدن الصحيــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة حيــث يســاهم فــي 
تحقيــق معظــم األهــداف وباألخــص الهــدف الثالــث الــذي يعيــن بالصحــة الجيــدة والرفــاه، والهــدف يعنــي بالمــدن 
والمجتمعــات المحليــة المســتدامة باإلضافــة إلــى بقيــة األهــداف المعنيــة بالتعليــم والبيئــة والميــاه، والمنــاخ، 

والطاقــة واالبتــكار، والشــراكة.
ويأتــي تحديــد يــوم خليجــي للمــدن الصحيــة بــدول المجلــس بنــاًء علــى قــرار لجنــة أصحــاب المعالــي والســعادة 
وزراء الصحــة بــدول المجلــس وبنــاء علــى توصيــة اللجنــة المشــتركة للمــدن الصحيــة بــدول المجلــس بشــأن تنظيــم 
فعاليــات اليــوم الخليجــي للمــدن الصحيــة يــوم 1 مــارس ٢٠٢٢م ، وأهــداف اليــوم الخليجــي هو تعريــف المواطنين 
والمقيميــن فــي دول الخليــج ببرنامــج المــدن الصحيــة وإبــراز الجهــود المبذولــة مــن دول المجلــس مــع حشــد 
التأييــد السياســي والدعــم المجتمعــي بأهميــة المــدن الصحيــة فــي تحقيق أهــداف التنمية المســتدامة مع تحفيز 
عــدد أكبــر مــن المــدن لانضمــام لبرنامــج المــدن الصحيــة وهــذا يســتهدف جميــع أفــراد المجتمــع وصنــاع القــرار 
ــي جــل اهتمامهــا ببرنامــج المــدن  ــة الخــاص للشــراكة االســتراتيجية وان مملكــة البحريــن تول والقطاعــات االهلي
الصحيــة وتحقيــق لرســالتها فــي خدمــة المواطنيــن والمقيميــن مــن أجــل حيــاة أفضــل وتنميــة مســتدامة حيــث تــم  
اعتمــاد منطقــة أم الحصــم بمحافظــة العاصمــة فــي ٢٠18م كأول منطقــة صحيــة واختيارهــا كان نقطــة انطــاق 
لبرنامــج المــدن الصحيــة الرائــدة ومــن ثــم تــم اعتمــاد المنامــة كأول عاصمــة صحيــة فــي إقليــم شــرق المتوســط 
فــي ٢٠٢1، وهــذه الســنة ٢٠٢٢ هنــاك مــدن فــي طــور االعتمــاد وهــي عالــي بالمحافظــة الشــمالية والبســتين 

والســاية بمحافظــة المحــرق.
كمــا توجــد هنــاك خطــط وتطلعــات بــأن تحصــل جميــع المــدن بجميــع المحافظــات بمملكــة البحريــن علــى شــهادات 
ــر  ــة، حيــث إن المملكــة تمتلــك أهــم المقومــات التــي تتوافــر بهــا معظــم االشــتراطات والمعايي المــدن الصحي
المطلوبــة مــن قبــل الشــبكة اإلقليميــة للمــدن الصحيــة كالبينيــة التحتيــة المائمــة مــن شــوارع حديثــة وصــرف 
صحــي وكهربــاء ومرافــق صحيــة مجهــزة وإمــدادات للمــاء المأمــون وبيئــة خاليــة مــن التلــوث وحدائــق عامــة 
ومســاحات خضــراء، إضافــة إلــى مــدارس ومراكــز ومجمعــات تجاريــة وأماكــن عمــل معــززة للصحــة وانديــة رياضيــة 
ومراكــز اجتماعيــة وتدريبيــة، وفــرق تطوعيــة ومشــاركات مجتمعيــة حيــث أن متطلبــات الحصــول علــى لقــب المــدن 
الصحيــة والتــي وضعتهــا منظمــة الصحــة العالميــة ألجــل اعتمــاد المدينــة أو المنطقــة كمدينــة صحيــة يحتوي على 
8٠ معيــار، وتــم توزيعهــا علــى 9 محــاور أساســية، ويجــب علــى المدينــة توفيــر المطلــوب فيهــا بنســبة ال تقــل عــن 

8٠% مــن هــدف المعاييــر لتحصــل علــى االعتماديــة فيهــا.

البحرين
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تطعيم  من  دفعة  تتسلم  البحرين  مملكة 
من  كورونا  لفيروس  المضاد  “فالنيفا” 
الجمهورية الفرنسية كأول دولة في العالم

انطاًقــا مــن إيمــان مملكــة البحريــن التــام فــي أهميــة الوفــاء بالتزاماتهــا للمحافظــة علــى ســامة 
وصحــة المجتمــع بكافــة شــرائحه مــن مواطنيــن ومقيميــن، وضمــن سلســلة اإلجــراءات االحترازيــة 
والتدابيــر الوقائيــة المتواصلــة لمواجهــة فيروس كورونا »كوفيد 19« ، تســلمت ســعادة األســتاذة 
فائقــة بنــت ســعيد الصالــح وزيــرة الصحــة البحرينية دفعــة من تطعيم »فالنيفــا«   المضاد لفيروس 
كورونــا )كوفيــد-19(، حيــث قــام بتســليمها ســعادة الســيد جيــروم كوشــار، ســفير الجمهوريــة 

الفرنســية لــدى مملكــة البحريــن.
وفــي إطــار العاقــات الثنائيــة بيــن مملكة البحرين والجمهورية الفرنســية في المجــاالت الصحية، 
تســلمت وزارة الصحــة بمملكــة البحريــن كميــات مــن تطعيــم »فالنيفــا« المضــاد لفيــروس كورونــا 
)كوفيــد-19(، والــذي وافقــت الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم المهــن والخدمات الصحية على االســتخدام 
الطــارئ لــه، والــذي تنتجــه الشــركة الفرنســية »فالنيفــا« فــي جمهوريــة فرنســا، ولتصبــح مملكــة 

البحريــن بذلــك أول دولــة فــي العالــم ُتجيــز وتتســلم التطعيــم.

البحرين
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الفائزين  ُيكرم  الصحة  وزير  معالي 
بجائزة التميز في تجربة المريض

كّرم معالي وزير الصحة المهندس / فهد بن عبد الرحمن الجاجل الحاصلين على جائزة التميز في تجربة المريض في 
دورتها الثالثة لعام ٢٠٢1م.

نجران، والمدير  الصحية في منطقة  الشئون  كٌل من مدير عام  المؤثر  القائد  التميز في مسار  جائزة  حيث حصل على 
التنفيذي لمستشفى الموسى التخصصي في المنطقة الشرقية، ومجمع الملك فيصل في الطائف، فيما فاز في 
جائزة التميز عن مسار القصة الملهمة، كٌل من مستشفى بدر العام، ومستشفى الملك خالد في نجران، ومستشفى 
من  كٌل  المريض  تجربة  في  التميز  بجائزة  فاز  الصحة  أبطال  مسار  وفي  الطائف،  في  التخصصي  عبدالعزيز  الملك 
مستشفى الملك خالد ومركز األمير سلطان للخدمات الصحية في الخرج، ومستشفى النساء والوالدة في الطائف، 
ومستشفى سراء عبيدة في منطقة عسير، ونال الجائزة في مسار توظيف بيانات صوت المستفيد إدارة تجربة المريض 

في تجمع حائل الصحي، وإدارة تجربة المريض في مديرية الشئون الصحية في الحدود الشمالية.
في  خالد  الملك  مستشفى  وهم،  المثمرة،  االستشارية  المجالس  مسار  في  التميز  بجائزة  الفائزين  معاليه  كّرم  كما 
التنفيذية في  منطقة حائل، وإدارة تجربة المريض في المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة عسير، واإلدارة 

تجمع الرياض الصحي األول.
وفي مسار المشاريع التحسينية المتميزة فاز كٌل من مستشفى شرورة العام في منطقة نجران، ومبادرة وصلني في 

مستشفى العيون في جدة، ومركز رحمة في مجمع إرادة للصحة النفسية في حائل، ونزل المواساة في تبوك.
وحصل مستشفى البكيرية العام في التجمع الصحي لمنطقة القصيم ومستشفى األطفال في الطائف على جائزة 
مسار الرحات العاجية األكثر تأثيرًا، فيما حصل على جائزة التميز في مسار أعلى تقييم في برنامج قياس تجربة المريض 
في رحلة العيادات الخارجية كٌل من، مستشفى الملك خالد في حفر الباطن، مركز الوهيبية في حائل، مركز السكري في 
مستشفى الملك عبدالله في بيشة في منطقة عسير، مركز األمير فيصل بن خالد للقلب في عسير، ومدينة الملك 

فهد الطبية في الرياض.
الصحية،  الرعاية  وتحفيز مقدمي  اإلنسان،  ترتكز على  التي  الصحية  الرعاية  توظيف مفهوم  دعم  إلى  الجائزة  وتهدف 
تجويد  إلى  الوصول  بغية  المستفيدين  مع  الشراكة  ثقافة  بناء  أجل  من  المملكة،  مستوى  على  الصحية  والقيادات 

الخدمات، والمساهمة في تعزيز مفهوم تجربة المريض.

الحفل:  ألقاها خال  كلمة  الحميداني في  تركي  الدكتور  الصحة  وزارة  المريض في  تجربة  برنامج مركز  عام  وقال مدير 
»تتنوع الخدمات الصحية، وتتطور وتأخذ أشكااًل كثيرة في ماهيتها وامتيازاتها، وما كان هذا التغيير والتطوير إال للسعي 
لتحسين جودة الحياة ورفع قيمة اإلنسان، إذ أن اإلنسان هو الركيزة األساسية لتطوير الخدمات الصحية وتقدمها، ولطالما 
اهتمامات  رأس  على  المرضى  بتجارب  االهتمام  تجعل  التي  والدراسات  األبحاث  كثير من  مناط  وتجربته  المريض  كان 
الدول التي تسعى للتقدم والتميز. وأضاف، نجتمع اليوم في حفل التميز في تجربة المريض في دورته الثالثة، لتقدير 
المتميزين في مجاالت تحسين تجربة المريض في القطاعين الحكومي والخاص، مسلطين الضوء على مسارات تسهم 

في تعزيز هذا المبدأ لجعل تجربة المريض ورحلته العاجية على رأس أولوياتنا«.

من جهتها قالت مديرة مشروع جائزة التميز في مركز تجربة المريض آيات الغامدي »تماشيًا مع رؤية ٢٠3٠ والتي تسعى 
لارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لتحقيق جزء أساسي من أهداف الرؤية يتعلق بتحسين جودة وكفاءة الرعاية 
الصحية، يأتي دور تجربة المريض في تحسين وتطوير مستوى الرعاية الصحية. وأضافت، من هذا المبدأ عززنا التميز 
في الخدمات المقدمة باهتمامنا بنشر ثقافة التعاطف، وتحسين التواصل بين مقدمي الخدمة والمستفيدين مما يؤثر 
إيجابا على رضاهم، مشيرة إلى استحداث مسار جديد هذا العام لتقدير أبطال الصحة في مواجهة جائحة كورونا، والتي 

فاز فيها مستشفى عسير المركزي في منطقة عسير«.

السعودية
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أكــد معالــي وزيــر الصحــة االســتاذ فهــد بــن عبــد الرحمــن الجاجــل علــى أن تدشــين مستشــفى 
صحــة االفتراضــي يأتــي متوافقــا مــع تحقيــق اهــداف رؤيــة المملكــة ٢٠3٠.

وأوضــح معاليــه خــال تدشــينه ومعالــي وزيــر االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات المهنــدس عبــد 
اللــه بــن عامــر الســواحة ومعالــي محافــظ الهيئــة العامــة للحكومــة الرقميــة المهنــدس أحمــد بــن 
ــي الهــام  ــن المستشــفى االفتراضــي أن هــذا المشــروع الوطن ــوم اإلثني ــان الي محمــد الصوي
يعــد مــن المبــادرات ذات األولويــة فــي برنامــج تحــول القطــاع الصحــي التــي تخــدم الرؤيــة، 
وتعــزز تطبيقــات الطــب االفتراضــي فــي الجهــات الصحيــة، وتقــدم أفضــل الخدمــات الصحيــة 

االفتراضيــة فــي خدمــة المواطنيــن.
وقــال وزيــر الصحــة » هــذا المستشــفى هــو مثــال لتســخير أحــدث تقنيــات الرعايــة الصحيــة 
االفتراضيــة بشــكل نوعــي لتســهيل الحصــول علــى الخدمــات التخصصيــة في الوقت المناســب 

وفــي أوســع انتشــار ممكــن«.
وأضــاف معاليــه بــأن المملكــة العربيــة الســعودية تســير بخطــوات واثقــة وللــه الحمــد، وتســعى إلــى 

الريــادة فــي مجــاالت الصحــة االفتراضيــة عالميــًا.

ومحافــظ  واالتصــاالت  الصحــة  وزيــرا 
الحكومــة الرقميــة يدشــنون مستشــفى 

الصحــة االفتراضــي

السعودية



24

وأشــار وزيــر الصحــة إلــى أن هــذا المشــروع يســتوعب حوالــي 5٠٠ ألــف مســتفيد فــي العــام، ويقــدم 
3٤ تخصصــًا دقيقــًا وفرعيــًا، وســوف يســهل علــى المواطــن الحصــول علــى االستشــارات، والتوصــل 
إلــى حلــول تغنيــه مــن مشــقة انتقالــه إلــى المستشــفى، مــن خــال تواصلــه مــع األطبــاء عــن بعــد، 
إضافــة إلــى نقــل الخبــرات بيــن األطبــاء والمختصيــن، وإتاحــة أفضــل االستشــاريين فــي كافــة المــدن 

والقــرى عبــر الطــب االتصالــي.
مــن جهتــه أكــد مســاعد وزيــر الصحــة للخدمــات العاجيــة والمتحدث الرســمي الدكتور محمــد العبدالعالي 
أن مستشــفى الصحــة االفتراضــي يأتــي ضمــن الرؤيــة التــي نســير باتجــاه تحقيقهــا، ضمــن مجموعــة 
ــة  ــة العربي ــي تقودهــا وتراعاهــا السياســات الموجــودة فــي المملك ــة الت مــن الخطــط والبرامــج الصحي
ــات والخدمــات  ــد ينعــم بأفضــل وأحــدث التقني ــم فــي هــذا البل الســعودية، ليكــون المواطــن والمقي
الصحيــة. وقــال »مــا يتــم تقديمــه فــي هــذا المستشــفى االفتراضــي هــو نوعــي وفريــد، مــن حيــث 
التقنيــات فــي طريقــة تقديــم الخدمــات وتســهيل الحصــول عليهــا، ودعــم منظومة المنشــآت الصحية«.
وأضــاف، المملكــة العربيــة الســعودية تواصــل فــي خطواتهــا فــي هــذه المراحــل أن تقــدم الريــادة فــي 
مختلــف المجــاالت، ومــن ضمنهــا هــذا المجــال، وهــذا المستشــفى يعــد األول مــن نوعــه فــي اإلقليــم 
والشــرق األوســط الــذي يقــدم هــذه النوعيــة مــن الخدمــات، وســيواصل بــإذن اللــه مــّد جســور التعــاون 
والتكامــل ليواصــل تقديــم خدماتــه بشــكل مســتمر ومتقدم ومتطــور في المراحل القادمة، مشــيرًا إلى 
أن هــذا المستشــفى ســيكون هــو منطقــة لتأتــي خبــرات أفضــل االستشــاريين وأفضــل الممارســين 
الصحييــن وأكثرهــم تخصصــًا فــي التخصصــات النــادرة والمعقــدة ليقومــوا بتقديــم أفضــل الخدمــات 
للجميــع، المواطــن سيســتفيد فــي جميــع المناطــق مــن هــذه الخدمــات التــي يقدمهــا المستشــفى 
لتأتــي إمــا مباشــرة لرعايــة وخدمــة المســتفيد الــذي يحتــاج إلــى رعايــة ويقدمها المستشــفى بخصوصية 
أو مــن خــال دعــم المنظومــة التــي يتلقــى المســتفيد منهــا الخدمــة الصحيــة  ، المستشــفى يقــوم 
بالتعــاون مــع شــبكة تتجــاوز 13٠ مستشــفى وبعــدد مــن التخصصــات النــادرة الــذي يجعلــه األكبــر مــن 
نوعــه فــي العالــم وهــذا الرقــم مــن المستشــفيات حــول جغرافيــة المملكــة يعتبــر خطــوة وميــزة وريــادة 

للمملكــة ، ونحــن نفخــر فــي هــذه االنطاقــة والتدشــين لهــذا المشــروع.
ــة  ــة المعلومــات ومحافــظ الهيئ ــر االتصــاالت وتقني ــة ووزي ــر الصح ــي وزي وعقــب التدشــين قــام معال
العامــة للحكومــة الرقميــة بجولــة فــي أقســام المستشــفى االفتراضــي، واطلعوا على جميــع الخدمات 

التــي يقدمهــا للمرضــى، واســتمعوا إلــى شــرح مفصــل حــول تلــك الخدمــات.
يذكــر بــأن المستشــفى يعــد األكبــر فــي العالــم مــن حيــث عــدد المستشــفيات المرتبطــة فــي الخدمــة 
وعددهــا أكثــر مــن 13٠ مستشــفى، وبــدأ فــي تقديــم خدماتــه، والــذي يهــدف الــى خلــق قيمــة مضافــة 
فــي مســتوى وجــودة الخدمــات الصحيــة المقدمــة وتحســين مســتوى صحــة وجــودة ورفاهيــة حيــاة 
ــة أفضــل، والعمــل علــى ســهولة الوصــول  ــق مخرجــات صحي ــز علــى تحقي األفــراد والمجتمــع، والتركي

إلــى الرعايــة الصحيــة. 
وتتمثــل رؤيــة المستشــفى فــي أن يكــون رائــدًا فــي تقديــم وتعزيــز الرعايــة الصحيــة االفتراضيــة، 
بحيــث تتركــز رســالته فــي اســتخدام وابتــكار التقنيــات، وضمــان تحقيــق الكفــاءة والفاعليــة، والمســاهمة 

فــي نقــل المعرفــة، وتعزيــز التجربــة.
 ويرتبــط مستشــفى صحــة االفتراضــي فــي المبــادرات ذات األولويــة فــي برنامــج تحــول القطــاع 
الصحــي، وتشــمل تســهيل الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة، وتعزيــز الوقايــة ضــد المخاطــر الصحيــة، 
لمرضــى  االفتراضيــة  الخدمــة  المستشــفى  الخدمــات. وتشــمل خدمــات  جــودة وكفــاءة  وتحســين 
كهربائيــة الدمــاغ، والعيــادات االفتراضيــة، والخدمــة االفتراضيــة لمرضــى الســكتة الدماغيــة، والخدمــة 

ــة االفتراضيــة لألشــعة ــة، والخدم ــة الحرج ــة لمرضــى العناي االفتراضي
ــات  ــات العــاج، والتوســع فــي توظيــف الروبوت كمــا يهــدف المستشــفى إلــى اســتخدام أحــدث تقني
الطبيــة، واســتثمارها، لتوفيــر الوقــت والجهــد لتخفيــف مشــقة الســفر والتنقــل، وللحــاالت الحرجــة التــي 

تتطلــب استشــارات متخصصــة ودقيقــة وســريعة مــع تســهيل توفيــر الخدمــات الصحيــة بالمنــزل
كمــا يســاهم المستشــفى االفتراضــي إلــى نقــل الخبــرات إلــى األطبــاء حديثــي التخــرج لرفــع الكفــاءة 
ــات  ــة، كمــا يســتقبل الطلب ــاء المملك ــع أنح ــا فــي جمي ــة الوصــول إليه ــة وإتاح ــز الخدمــات الطبي وتعزي
واستفســارات مــن كافــة المستشــفيات عبــر العيــادات التخصصيــة المختلفــة ممــا يحقــق األهــداف 

ــى الخدمــة. ــوزارة الصحــة فــي ســرعة وســهولة الوصــول ال االســتراتيجية ل
 ويعتبــر المستشــفى مــن األوائــل بنفــس المفهــوم فــي العالــم، حيــث يناظــره مستشــفى واحــد فقــط 

فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة بنفــس نمــوذج العمل.
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خال جواالتها الرقابية

صحية  مخالفة   1231 تضبط  الصحة 
في عيادات األسنان خال أسبوع

نّفذت فرق االلتزام في وزارة الصحة »٢٢9٢« ألف زيارة رقابية 
ميدانية على عيادات األسنان في جميع مناطق المملكة وذلك 
خال الفترة من 1٠ حتى 17 ابريل للعام الحالي ٢٠٢٢ م حيث 

تم ضبط »1٢31« مخالفة في »833« مؤسسات صحية.
وشملت المخالفات ٤6٠ مخالفة قصور في مكافحة العدوى 
الطبية، و36٠ مخالفة  النفايات  اآلمن من  والتخلص  التعقيم 
عدم وجود قائمة بأسماء األطباء وامتيازاتهم في مكان بارز، و 
٢٠8 مخالفات ممارسة المهنة الصحية بدون ترخيص نظامي، 
و 117 مخالفة استخدام أجهزة ومنتجات غير مرخصة من الهيئة 
العامة للغذاء والدواء، و 86 مخالفة تجاوز اختصاص األسنان.

وأهابت الصحة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين 
األنظمة  في  الواردة  الصحية  باالشتراطات  االلتزام  بضرورة 
المملكة  في  المتبعة  الوقائية  والتدابير  واإلجراءات  الصحية 
حفاظًا على صحة وسامة المرضى وتفاديًا إليقاع العقوبات 
النظامية التي تصل إلى غرامة 3٠٠ ألف ريال وإغاق المنشأة 
وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي والمنع منه 

لمدة تصل إلى سنتين.
للمؤسسات  الذاتية  الرقابة  لتعزيز  تهدف  الصحة  أن  ُيذكر 
التزامها  مستوى  تقييم  من  تمكينها  خال  من  الصحية 
بالمعايير الصحية عبر برنامج التقييم الذاتي اإللكتروني، حيث 
تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية وال توقع عليها عقوبة 
معين  صحي  معيار  استيفاء  عدم  عن  طواعيًة  أفصحت  إذا 
خطرًا  يمثل  الذي  النشاط  و  للممارسة  الفوري  اإليقاف  مع 
على سامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة 
التصحيحية وتوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك 
المخالفات و التي يتم رصدها من قبل فرق االلتزام أثناء عملية 
المؤسسة كما  به  التي قامت  التقييم  التدقيق على نموذج 
تحث الصحة في الوقت نفسه الجميع باإلباغ عن المخالفات 

الصحية على الرقم 937.

السعودية
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خدمات صحية على مدار الساعة للزوار 
والمعتمرين خال شهر رمضان المبارك

رفع التجمع الصحي بمكة المكرمة ممثَا في مستشفى أجياد للطوارئ ومستشفى ومراكز 
طوارئ الحرم جاهزيته لموسم رمضان المبارك لعام 1٤٤3 هـ لتوفير رعاية صحية متكاملة على 
مدار الساعة لضيوف وزوار بيت الله الحرام مع الحرص على تطبيق اإلجراءات الصحية والتنظيمية 

عالية الجودة لتقديم خدمات طبية متكاملة على أعلى مستوى وفق خطط تنظيمية صحية.

ويحتوي مستشفى أجياد على جهاز الطب االتصالي للسكتة الدماغية حيث يعمل جهاز الطب 
به  يتوافر  الذي  بالوزارة،  االفتراضي  بالمستشفى  أجياد  ارتباط مستشفى  على   االتصالي 
استشاري طب األعصاب  والجلطات الدماغية على مدار الساعة، والتواصل معه لتقييم حالة 
المريض، والمساعدة في سرعة  اتخاذ القرار الطبي، واإلجراءات والخطوات العاجية الازمة , 
كما أن قسم العناية المركزة مجهز بأحدث األجهزة الطبية وقسم الطوارئ ومجهز بأحدث األجهزة 
والتقنية الطبية  ويحتوي على سريرين لإلنعاش القلبي الرئوي وقسم األشعة ويحتوي على 
جهاز األشعة السينية والذي يعمل بالنظام الرقمي، إضافًة إلى جهاز أشعة مقطعية متطور، 
وأجهزة حديثة للفحص بالموجات الفوق صوتية، وقسم المختبر إلجراء جميع الفحوصات المخبرية 
الازمة للحاالت الحرجة والطارئة، وكذلك  قسم الصيدلية حيث يتوفر بها جميع األدوية الحديثة 

التي تستخدم في الحاالت الحرجة.

كما أن مراكز طوارئ الحرم المتواجدة في أروقة المسجد الحرام وعددها 3 مراكز، تعمل على 
مدار ٢٤ ساعة وتتولى تقديم الخدمة اإلسعافية الطارئة لجميع مرتادي بيت الله الحرام من زوار 

ومعتمرين، حيث أن هذه  المراكز مجهزة بكامل التجهيزات الطبية الحديثة.

كما ُيقدم مستشفى الحرم للطوارئ خدماته للزوار والمعتمرين على مدار الساعة أيضا ويقدم 
المستشفى الذي يقع في الجهة الشمالية من المسجد الحرام أمام باب الملك عبد الله الخدمات 
الطبية العاجلة لضيوف الرحمن وقاصدي البيت الحرام، حيث تم تجهيزه بأحدث التقنيات الطبية 
الستقبال حاالت الطوارئ ويوفر مستشفى الحرم للطوارئ خدمات عالية المستوى والكفاءة، 

وذلك للحفاظ على صحة وسامة الزوار والمعتمرين.

السعودية
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إنــقاذ 3 مرضى سكري من بتر أقـدامهم في 
مسـتشفى المـلك سـلمان التخصصي بحائل

قال تجمع حائل الصحي أن فريق طبي متخصص بمستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل 
الشرايين  باعتال في  إصابتهم  بعد  أقدامهم  بتر  من  مرضى   3 إنقاذ  الله في  بفضل  نجح 
الطرفية السفلية؛ نظرًا إلصابتهم بمرض السكري، حيث كانت  الحالة األولى تعاني  من جروح 
تسبب  والذي  الخارجي،  الحرقفي  الحوض  انسداد في شريان  مع  القدم  مزمنة في  تقرحيه 
بنقص التروية الدموية للقدم، وقد ُأجريت له عملية القسطرة بتقنية األشعة التداخلية وُأعيد 
الله   فتح الشريان وتوسعته وتركيب دعامة طبية وإعادة مجرى الدم للقدم، مما أسهم لحمد 

في سرعة التئام  الجروح في القدم.
أما الحالتان اأُلخريان فقد ُأجريت لهما عملية قسطرة بتقنية األشعة التداخلية حيث كانا يعانيان 
من عدم القدرة على المشي لمسافات قصيرة بسبب انسداد شريان الفخذ والشرايين أسفل 

مفصل الركبة.

السعودية
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الصحة تدشن االستراتيجية الوطنية للتغذية

دشنت مؤخرا وزارة الصحة بسلطنة عمان ممثلة بالمديرية العامة للرعاية الصحية األولية )دائرة التغذية( بالشراكة 
مع مكتب منظمة الصحة العالمية بسلطنة عمان، االستراتيجية الوطنية للتغذية وإطار العمل ٢٠٢٠-٢٠3٠ وذلك 

تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة بحضور عدد من أصحاب السعادة. 
تهدف االستراتيجية الوطنية للتغذية ٢٠٢٠ – ٢٠3٠ وهي منبثقة من رؤية عمان ٢٠٤٠ إلى تعزيز العمل في 
مجال التغذية لتحقيق األمن الغذائي وإنهاء جميع أشكال سوء التغذية وتحسين التغذية على مدى الحياة بحلول 
عام ٢٠3٠ وذلك بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة ذات العاقة لتحقيق األهداف الجوهرية التي تعزز 

الوضع الصحى التغذوي في المجتمع .
يذكر بأن السلطنة قد حققت تقدما كبيًرا في الحد من انتشار مختلف أشكال نقص التغذية في العقود األربعة 
الماضية، على خلفية التنمية االجتماعية واالقتصادية السريعة للغاية. ومع ذلك، ال يزال معدل انتشار بعض 
أشكال نقص التغذية مرتفًعا بشكل كبير، حيث يعاني 11.٤% من األطفال دون سن الخامسة من التقزم )سوء 
التغذية المزمن( و9.3% يعانون من الهزال )سوء التغذية الحاد(، كما هو موضح في المسح الوطني للتغذية 
الذي أجري في عام ٢٠17. عاوة على ذلك تشهد ُعمان، مثل البلدان األخرى في إقليم شرق المتوسط، تحواًل 
الوزن والسمنة واألمراض غير  زيادة  التغذية، بما في ذلك  أخرى من سوء  تزداد أهمية أشكال  تغذوًيا حيث 

السارية المرتبطة بالنظام الغذائي. 
هذا وتتماشى رؤية االستراتيجية الوطنية للتغذية في ُعمان للسنوات العشر القادمة بشكل جيد مع استراتيجية 
التغذية اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية، التي تتنبأ أن »ُعمان قد عززت العمل في مجال التغذية لتحقيق 
األمن الغذائي، والقضاء على جميع أشكال سوء التغذية وتحسين التغذية على مدار الحياة بحلول عام ٢٠3٠. 
يتمثل الهدف الرئيسي من االستراتيجية في ضمان الوصول الشامل إلى أنظمة غذائية صحية ومستدامة، 
وتنفيذ إجراءات تغذوية فعالة، تستهدف نهج دورة الحياة لألمهات والرضع واألطفال والمراهقين وكبار السن 

في جميع الظروف بما في ذلك حاالت الطوارئ. 
والنهج  المبادئ األساسية  إلى  باإلضافة  تحقيقها،  يتعين  التي  المحددة  أيًضا األهداف  وتحدد االستراتيجية 
االستراتيجي الذي يشمل العمل متعدد القطاعات ومعالجة التحديات االجتماعية التي تؤثر على المؤشرات 
المشاكل  لمعالجة  والمجتمع  الحكومية  القطاعات  يشمل  نهًجا  عملها  وإطار  االستراتيجية  حددت  الصحية. 
المستمرة للتقزم والهزال باإلضافة إلى المشاكل المتزايدة المتمثلة في زيادة الوزن والسمنة واألمراض غير 

المعدية المرتبطة بالنظام الغذائي.

عمان
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تخــتار مختبرات  العالــمية  الصــحة  منـظمة 
ُعمان  المــركزية بسلطنة  العـــامة  الصـــحة 
كمركٍز متعاون في مجال األمراض الُمعدية

أعلنت منظمة الصحة العالمية اختيار مختبرات الصحة العامة المركزية بسلطنة ُعمان كمركٍز متعاوٍن في مجال 
وُيمثل  المتوسط  الشرق  إقليم  مستوى  على  نوعه  من  األول  ُيعد  والُمستجدة  الناشئة  الُمعدية  األمراض 

إضافًة جديدًة في سجل إنجازات السلطنة في المجال الصحي.
 حضر اإلعان الذي ُأقيم بديوان عام وزارة الصحة معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة وعدد 

من المسؤولين بالوزارة وممثلون من منظمة الصحة العالمية.
المركز سيقوم بدعم اإلقليم وبعض الدول على مستوى العالم في مجال التصدي لألوبئة الناشئة والُمستجدة 

وأيًضا في مجال التدريب وبناء القدرات.
 وُتعد المختبرات الطبية من أهم األعمدة التشخيصية في الرعاية الصحية وتمثل مختبرات الصحة العامة ركيزة 

أساسية في منظومة التقصي ومراقبة األمراض.
الخبرات،  لتبادل  الفرصة  ُعمان  سلطنة  في  للظهور  والعائدة  الناشئة  لألمراض  متعاوٍن  مركٍز  إنشاء  ويتيح   
ويمّكن الدوَل في اإلقليم والعالم من االستفادة من تجربة السلطنة في مجال مختبرات الصحة العامة كتقديم 

االستشارات الفنية وتنظيم الفعاليات التدريبية وغيرها، وآليِة االستجابة لها.
المناسب  الوقت  في  المختبري  للكشف  واستجابتها  البلدان  استعداد  تعزيِز  إلى  المتعاون  المركز  ويهدف   
وإدارِة تفشي ُمسببات األمراض الجديدة والناشئة والخطيرة، وتسهيِل نقل تقنيات التشخيص والممارسات 
والتدريب اآلمن والمناسب إلى المختبرات، باإلضافة إلى تعزيز القدرات الفنية لمختبرات الصحة العامة لدينا 

للكشف عن مسببات تلك األمراض واإلباغ عنها.
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توصيات مهمة في ختام مؤتمر 
الرعاية الصيدالنية العاشر

الماضية فعاليات  االسابيع  الصيدالنية« غقد في سلطنة عمان  الممارسة  المهني في  »التميز  تحـت شعـار 
مؤتمر الرعاية الصيدالنية العاشر الذي نظمته وزارة الصحة ـــــ ممثلة بالمديرية العامة للتموين الطبي )حضوريا 

وافتراضيا عبر تقنية التواصل المرئي( ويستمر لثاثة أيام. 
رعى حفل االفتتاح معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي ــ امين عام مجلس الوزراء، بحضور معالي الدكتور 
أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي ــ وزير الصحة وعدد من أصحاب السعادة والسفراء والمسؤولين بوزارة الصحة 

والمدعوين. 
وخال فقرات االفتتاح قام راعي المناسبة بتدشين مشروع تطبيق نظام الشفرة الشريطية )نظام الباركود( في 
اإلمدادات الطبية )ثنائي مصفوفة البيانات( الذي حرصت من خاله وزارة الصحة على مواكبة الطفرة التكنولوجية 
الهائلة التي يشهدها العالم، فبعد دارسة متأنية لعدة أنظمة متبعة في مختلف دول العالم ومقارنتها بالنظام 
 GS1 التعرف الصادرة من منظمة المستخدم حاليًا داخل السلطنة دأبت على استحداث نظام متطور كشفرة 

ويعد هذا النظام واحًدا من أكثر األنظمة استخداًما في مجال الخدمات الصحية. 
ويعمل هذا النظام على استقبال وتخزين الكثير من المعلومات لتعزيز سامة المرضى وزيادة دقة االستام 
كما  واستخدامها،  كلفة طباعتها  والجرد وخفض  المخزون  مراقبة  البشرية وسهولة  األخطاء  وتقليل  والصرف 
تحتوي كل عبوة على رقم تسلسلي خاص يمكن مزودي الخدمة من متابعة وتعقب اإلمدادات الطبية والكشف 

عن األدوية المزيفة.
كما قام راعي المناسبة بتدشين تطبيق الملف الشخصي الصحي »شفاء« للهواتف النقالة، الذي يعني بعرض 

البيانات الصحية للمريض من جميع المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة.
وبعد نهاية حفل االفتتاح  قام معاليه بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر وهو عبارة عن معرض دوائي قامت 
فيه الشركات المصنعة لادوية والمستلزمات الطبية والصيدليات المحلية بعرض منتجاتها الصيدالنية بهدف 
بهذا  الدوائية  المعلومات  كافة  وتوفير  الدوائية  الصناعة  إطار  في  جديد  هو  ما  كل  على  واالطاع  التواصل 
المجال، وقد بلغ عدد  العارضين فيه هذا العام )60( عارضا من مختلف الشركات والمصانع الدوائية، كما شارك 
فيه كا من )بيئة، الهيئة العامة لحماية المستهلك وزارة التراث والسياحة، والجمعيات الصيدالنية بدول مجلس 
بالمعرض  حيزا  بإعطائهم  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  عدد من  بدعم  المؤتمر سنويًا  ويقوم  التعاون(، 

لعرض منتجاتهم تحفيزا وتشجيعًا لهم.
يذكر أن فعاليات مؤتمر الرعاية الصيدالنية العاشر هذا العام شهدت مشاركة حوالي ألف مشارك من الكوادر 
الطبية والطبية المساعدة من مختلف المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة ومن الجهات الحكومية األخرى، 
والدولي  اإلقليمي  المستوى  على  الخليجي، ومشاركة  التعاون  دول مجلس  متميزة من  لمشاركة  باإلضافة 
الصحة  منظمة  ومن  الصيدالنية  الممارسة  مجال  في  المتقدمة  الدولية  المنظمات  مختلف  من  ومسئولين 
 ،)ISMP Canada( الكند  األمنة  الدوائية  الممارسات  ومعهد   )FIP( للصيادلة  الدولي  واالتحاد   )WHO( العالمية 
أبوظبي وبمشاركة جمعيات  كليفاند في مدينة  )PCNE(، ومستشفى  الصيدالنية األوروبية  الرعاية  وشبكة 

الصيدلة بكل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
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األمريكية  الجمعية  مشاركة  المؤتمر  شهد  كذلك 
أكبر  تعتبر  والتي   )ASHP( الصحي  النظام  لصيادلة 
العمل  بتنظيم  تعنى  دولية  صيدالنية  منظمة 
الصيدالني بالواليات المتحدة وتضم أكثر من خمسين 
يضاف  للمؤتمر  جديدًا  إنجازًا  يعتبر  مما  عضو،  ألف 
لنسخته هذا العام؛ األمر الذي اثرى المشاركين بالكثير 

من التجارب والممارسات والخبرات العالمية. 
الـباحـثین  مــن  متميزة  نــخبة  المؤتمر  في  حاضر 
والـخبراء والـمحاضـریـن بلغ عـددھـم خمسون مـحاضـرًا 
دولـیًا واقـلیمیًا ومحـلیًا.ونوقشت خال المؤتمر )61( 
المستجدات  أحدث  حول  وعالمية  محلية  عمل  ورقة 
عشر  ثاثة  على  موزعة  الصيدالنية  الممارسة  في 

جلسة علمية.
هذا وقد سبق االفتتاح الرسمي للمؤتمر ندوة عمل 
للموتمرات والمعارض  بمركز عمان  الصباحية  بالفترة 
الثالث  العالمي  التحدي  تحديثات  آخر  حول  كانت 
لسامة المرضى لمنظمة الصحة العالمية »دواء با 

ضرر« باشراف من مركز ضمان الجودة بالوزارة.
الصحة  وزارة  تأكيدا على حرص  المؤتمر  تنظيم  وجاء 
بشكل عام والمديرية العامة للتموين الطبي بشكل 
خاص على عقد مؤتمرات الرعاية الصيدالنية بمشاركة 
الصيدالنية،  الممارسة  مجال  في  المتخصصين  أبرز 
وذلك لما لها من دور في التعرف والوقوف على آخر 
ما توصل إليه العلم في مجال الممارسة الصيدالنية 

على جميع األصعدة.
وقد خرج المؤتمر بعدد من التوصيات من بينها إنشاء 
التخصصي  الصيدالني  اوالتدريب  للتعليم  منصة 
)residency programs( في مختلف  اإلقامة  وبرامج 
برامج  تطبيق  على  والحفاظ  السريرية،  التخصصات 
التعليم المهني المستمر، واستحداث برامج التعليم 
والقدرات  المهارات  لتطوير  المستمر  الصيدلي 

والسلوكيات. 

كما أوصى المؤتمر بتشكيل لجان للسامة الدوائية 
االباغ  آلية  وتوحيد  المرجعية  المستشفيات  بجميع 
عن األخطاء الدوائية والتغذية الراجعة، وتوحيد معايير 
جودة الممارسة الصيدالنية بالقطاعين العام والخاص، 
وتحديد المؤشرات األساسية لقياس أداء الممارسة 
االمريكية  اللجنة  توصيات  حسب  للصيادلة  المهنية 
المشتركة لاعتماد الدولي )JCIA(، وتدريب الصيادلة 
الصيدالنية  الرعاية  برنامج  على  المجتمع  بصيدليات 
وإدخال  المهنية،  كفاءاتهم  ورفع  مهاراتهم  وصقل 
التقنيات الحديثة في الممارسة الصيدالنية الهميتها 
في  والتوسع  الصحية،  الرعاية  جودة  على  وتأثيرها 
تقديم خدمات الصيدلة السريرية التخصصية لتغطية 
برنامج  تطبيق  ومواكبة  المرضى،  احتياجات  كافة 
الصحية  التغطية  مجال  العالمية في  الصحة  منظمة 
ومساندتها  عمان  سلطنة  التزام  وتأكيد  الشاملة، 
الصحة  منظمة  أطلقتها  التي  اإلستراتيجية  للخطة 
باألدوية بمقدار  المرتبطة  للحد من األضرار  العالمية 
عنوان  تحت  القادمة  الخمسة  األعوام  خال  النصف 
الصيدلي  دور  تفعيل  جانب  إلى  ضرر«،  با  »أدوية 

في الحاالت الطارئة واالستثنائية .
الصيدالنية  الرعاية  مؤتمر  أوصى  ذلك  على  عاوة 
العاشر في ختام أعماله بتفعيل  دور الصيدلي في 
المجتمع  صيدليات  في  الصيدالنية  الرعاية  تقديم 
 antibiotic( الحيوية  المضادات  استعمال  وترشيد 
وإدراج   ،)use and Anti microbial resistance
األدوارالجديدة للصيادلة التي نتجت خال الجائحة مثل 
التطعيم  )vaccination( وتدريب الصيادلة على القيام 
بها، وبناء وتعزيز نظم صحية مستدامة ومرنة وقادرة 
الطوارئ  حاالت  مع  للتعامل  ومعدة  الصمود  على 
الصــحية العامـــــة بطريـــــقة متكامـــــلة، والـــــتأكيد عـــلى 
أهمية حماية جميع األفراد والمجتمعات من المخاطر 
ومقاومة  الناشئة  المعدية  األمراض  مثل  الصحية 
الميكروبات للمضادات المعدية واالستجابة السريعة 
نموذج  إعداد  وعلى  واألزمات،  االمراض  لتفشي 
متطلبات  مع  يتكامل  الصيدالنية  للرعاية  للممارسة 
للصيادلة  مهني  مجلس  وإنشاء  الصحية،  الرعاية 
لتطور مناهج وبرامج كليات الصيدلة لتواكب المعايير 
للصيدلي  األساسسية  المهارات  وصقل  العالمية 
ومهارات التواصل والقيادة والفكر االبتكاري ومنهجية 

البحث العلمي ومهارات التعلم المستمر الذاتي.
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السـلـطـنـة تـسـتـضيف مـؤتمر ومـعـرض 
مسـقط الــدولي الرابع لألمراض الجلدية

استضافت سلطنة عمان مؤخرا أعمال مؤتمر ومعرض مسقط الدولي الرابع لألمراض الجلدية الذي نظمته وزارة 
الصحة ممثلة بقسم األمراض الجلدية بمستشفى النهضة بالتعاون مع الرابطة العمانية لألمراض الجلدية. 

رعى حفل االفتتاح سعادة الدكتور هال بن علي السبتي الرئيس التنفيذي للمجلس العماني لاختصاصات 
الطبية بمشاركة واسعة من العديد من الخبراء والكوادر الطبية من السلطنة وخارجها في مجال طب األمراض 

الجلدية والتخصصات الطبية ذات الصلة.
وفي ختام البرنامج قام سعادة الدكتور هال السبتي  بافتتاح المعرض المصاحب لشركات أدوية ومعدات طبية 

في عالم التجميل واالدوية والعقاقير البيولوجية محلية واقليمية ودولية وتجول في أرجائه. 
العديد من من  مثلوا  وافتراضًيا،  العالم حضورًيا  )400( مشاركا من مختلف دول  المؤتمر حوالي  شارك في 
رؤساء الجمعيات والخبراء والروابط العلمية المحلية والدولية، باإلضافة إلى شركات األدوية لألمراض الجلدية 
والليزر التجميل واألجهزة الطبية. ونظرا للظروف االستثنائية التي يمر بها العالم، والناجمة عن وباء كوفيد-1٩؛ 

فقد تم ربط المؤتمر بالمشاركين أيًضا عن طريق االتصال المرئي. 
الصلة،  ذات  الطبية  والتخصصات  الجلدية  األمراض  مجال طب  الخبرات في  تبادل  تعزيز  إلى  المؤتمر  هدف 
باإلضافة الى تسليط الضوء ومناقشة المستجدات والتحديات الدولية في تشخيص وعاج مختلف األمراض 
الجلدية والتجميلية، كما هدف إلى إعطاء الفرصة للكوادر المحلية لعرض الملصقات العلمية عن بعض الحاالت 

النادرة والدراسات المنشورة.
هذا وضمن برنامج أعمال المؤتمر العديد من الجلسات العلمية التي ناقشت العديد من المواضيع من بينها: 
مستجدات مرض البهاق وااللتهاب الجلدي التأتبية والصدفية، آخر التحديثات اإلرشادات المتعلقة بحب الشباب، 
الميانيني،  غير  الجلد  سرطان  وعاج  تشخيص  الجلدية،  باألمراض  المصابين  األطفال  لدى  النفسية  اآلثار 
الفيلر،  تحديثات  الجذعية،  بالخايا  الشعر  تساقط  عاج  والخيال،  الواقع  بين  الجلوتاثيون  الفطرية،  االلتهابات 
نموذج البشرة الجافة، مستجدات داء الثعلبة، الحاالت الصعبة في عيادات الجلدية، الفحص األولي اللتهاب 
المفاصل الصدفي، التهاب الجلد التماسي بسبب المستحضرات الجادية، المناطق الصعبة في عاج الصدفية، 
األمراض  في  االصطناعي  الذكاء  ومخرجات  مؤشرات  الليزر  الجهازية،  األمراض  في  البوتكس  استخدامات 

الجلدية.. أين يقف؟
جدير بالذكر أن النسخة األولى لمعرض مسقط الدولي لألمراض الجلدية والتجميل والليزر الذي يعقد كل عامين 

كانت في العام 2014م. 
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افــــتتاح مـــركز غــــسيل الـكلــى الجـــديد 
بــــواليــــة العــــامـــــرات

افتتح معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي - وزير الصحة – مؤخرا مركز غسيل الكلى الجديد بوالية 
العامرات، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة والمشائخ وعدد من المسؤولين بالوزارة والمدعوين.

بلغت التكلفة اإلجمالية للمشروع أكثر من مليون ريال عماني بتمويل من ورثة عبدالله بن موسى الرئيسي.
يقع المركز داخل حرم مركز النهضة الصحي وأقيم على مساحة بلغت 13٠٠ متر مربع ويضم ٤٢ سريًرا، منها 
1٠ أِسرة لحاالت العزل بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من مليون ريال عماني، ويتكون المركز من 5 صاالت غسيل 
للعاج  وغرفة  للتدريب ومخزن طبي  وغرفة  اجتماعات  وقاعة  التمريض  لطبيب ومشرفة  ومكتبين  وصيدلية 
وغرفة انتظار للمرضى وغرفة تغيير المابس للموظفين، ويبلغ عدد الموظفين الذين يعملون في المركز)5٠( 

موظفا يمثلون أطباء وممرضين ومضمدين وكتبة السجات الطبية. 
يعمل المركز على فترتين صباحية ومسائية وتبدأ الفترة الصباحية من الساعة   السابعة صباحًا وحتى الساعة 
الثانية عشر ظهرًا والفترة المسائية تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الرابعة مساًء  من يوم السبت 

وحتى يوم الخميس. 
ويعد مركز غسيل الكلى بوالية العامرات نقلة نوعية في مجال الخدمات الصحية المقدمة في الوالية بشكل 
خاص ولمحافظة مسقط بشكل عام، وسوف يخدم المركز شريحة كبيرة من أبناء واليات العامرات ومسقط 
ومطرح الذين يقومون بعملية الغسيل الكلوي مما سوف يقلل االزدحام على مراكز غسيل الكلى بالمحافظة. 
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على  يتفقون  والفيفا  العالمية  الصحة  ومنظمة  قطر 
 FIFA العالم  كأس  بطولة  في  الصحة  لتعزيز  إجراءات 

قطر 2022™

العالمية المتميزة لتعزيز الصحة، اتفق كبار المسؤولين المعنيين في دولة قطر ومنظمة  كجزء من الشراكة 
الصحة العالمية والفيفا اليوم على مجموعة من التدابير التي سيتم تنفيذها في بطولة كأس العالم FIFA قطر 
٢٠٢٢™ لهذا العام لحماية الصحة وتشجيعها؛ واالستفادة من الدروس المستقاة من أول بطولة كأس عالم في 

الشرق األوسط والعالم العربي و مشاركتها في األحداث الرياضية الضخمة في المستقبل.
اجتمع قيادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة بدولة قطر والفيفا واللجنة العليا للمشاريع واإلرث 
مًعا في أول اجتماع للجنة التوجيهية من أجل »بطولة كأس عالم صحية ٢٠٢٢ - خلق إرث للرياضة والصحة«.  

حيث تم إطاق الشراكة في أواخر عام ٢٠٢1، مع االلتزام بما يلي:

الفيفا •  FIFA قطر ٢٠٢٢: تعاون دولة قطر وهيئة  العالم   حماية صحة جميع المشاركين في بطولة كأس 
ومنظمة الصحة العالمية لضمان أن يكون كأس العالم FIFA  قطر ٢٠٢٢ حدثا صحيا وآمنا من خال تنفيذ 

االحتياطات الازمة لمنع انتشار كوفيد-19، وحتى توفير قائمة خيارات طعام صحية. 
استخدام بطولة كأس العالم FIFA  قطر ٢٠٢٢ كمنصة لتعزيز أنماط الحياة الصحية: ستلهم البطولة المايين • 

حول العالم للعب كرة القدم بصورة أكبر وأن يكون األشخاص أكثر نشاطا بما في ذلك حملة عالمية لزيادة 
الوعي بالفوائد الصحية للنشاط البدني. كما وقعت دولة قطر شراكة لمدة 3 سنوات مع منظمة الصحة 

العالمية لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وتعزيز أنماط الحياة الصحية في جميع أنحاء الدولة.
العالم •  كأس  بطولة  تمثل  حيث  المستقبلية:  الحشود  تجمعات  في  الصحة  وتعزيز  لحماية  مخطط  وضع 

FIFA  قطر ٢٠٢٢ فرصة فريدة لتطوير نهج جديد لتنظيم فعاليات رياضية ضخمة تأخذ في االعتبار الدروس 
المستفادة من وباء )كوفيد-19( وتعزز الرياضة والصحة كمسار للتعافي.

وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة في دولة قطر ورئيس اجتماع اللجنة التوجيهية: 
»تفخر دولة قطر بأن تكون أول دولة من الشرق األوسط تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم«. »هدفنا 
الشامل ليس فقط تحقيق حدث رياضي ناجح، ولكن أيضا إظهار كيف يمكن لكرة القدم والرياضة بشكل عام أن 
تكون من عوامل التحفيز لصحة أفضل لجميع الناس. ولهذا السبب نعمل عن كثب مع منظمة الصحة العالمية 

والفيفا واللجنة العليا للمشاريع واإلرث«. 

قطر



35

وفي اجتماعات اليوم، اتفق قادة اللجنة التوجيهية على مجموعة من مجاالت العمل التي يتعين اتخاذها لبطولة 
 FIFA قطر ٢٠٢٢™ واألحداث المستقبلية، وبناء على اإلجراءات المتخذة في كأس العرب FIFA كأس العالم

قطر في أواخر عام ٢٠٢1 بما يتضمن: 

تعزيز التأهب للطوارئ الصحية وضمان الحفاظ على التدابير االحترازية الحتواء األمراض المعدية، بما   •
في ذلك كوفيد-19، للحفاظ على سامة الناس وصحتهم.

توفير خيارات الطعام الصحي داخل الماعب ومناطق المشجعين.  •
تعزيز منع التبغ في الماعب ومناطق المشجعين وغيرها من المناطق.  •

الشروع في اتفاقيات تعاونية مع البلدان لقياس أنشطة البناء الموروثة.  •
تبادل الدروس المستفادة مع اللجنة األولمبية الدولية لباريس ٢٠٢٤ ودورة األلعاب األولمبية الشتوية   •

في كورتينا وميانو ٢٠٢6.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة  الصحة العالمية: »تلتزم منظمة الصحة 
العالمية بالعمل مع دولة قطر والفيفا لاستفادة من القوة العالمية لكرة القدم لمساعدة الناس على عيش 
به  FIFA قطر ٢٠٢٢ نموذجا يحتذى  العالم  أكثر صحة ». وستساعد هذه الشراكة في جعل بطولة كأس  حياة 

لألحداث الرياضية الصحية«. 
كما أشاد رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« جياني إنفانتينو باالتفاقية األولى من نوعها، وقال:  

»من المهم أن تكون بطولة كأس العالم FIFA األولى في الشرق األوسط هي األفضل على مستوى الصحة 
على اإلطاق. نحن هنا اليوم لتوحيد جهودنا من خال هذه الشراكة المبتكرة لتعزيز الصحة بطريقة مختلفة من 
خال استخدام قوة وتأثير كرة القدم إليصال رسائل معينة. لقد عملنا معًا في العديد من الحمات التوعوية، 

وال يوجد اآلن منبر أفضل من كأس العالم FIFA لنشر رسالة )الصحة للجميع(«.
وأضاف: »على كل فرد أن يبذل كل ما بوسعه لحماية صحته وصحة اآلخرين من حوله. يمثل هذا األمر جزءًا من 
ثقافتنا ولهذا السبب فإننا فخورون بأن نكون جزءًا من هذا الفريق. نحن بحاجة إلى الصحة من أجل كرة القدم، 
وبحاجة إلى كرة القدم من أجل الصحة. لنعمل جميعًا كي نكون فائزين في هذه البطولة لكأس العالم، كأس 

العالم خاصتنا، والتي هي في النهاية كأس العالم للبشرية جمعاء«.    
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ومنظمة  الفيفا  هيئة  مع  تعاوننا  سيضيف  »معا، 
ذلك  في  بما  الحالية،  جهودنا  إلى  العالمية  الصحة 
الجيل  مثل  لإلرث  برامجنا  تقدمها  التي  المشاريع 
تكون  أن  لضمان  التنمية  اجل  من  وسلوك  المبهر 
بطولة كأس العالم لكرة القدم األولى في منطقتنا 
في  المستقبلية  الضخمة  لألحداث  بوصلة  بمثابة 

جميع أنحاء العالم«. 
اإلقليمي  المدير  المنظري،  أحمد  الدكتور  وأكد 
التزام  المتوسط،  لشرق  العالمية  الصحة  لمنظمة 
اإلقليم،  في  للجميع  بالصحة  بالنهوض  المنظمة 
وقال إن الشراكة بين منظمة الصحة العالمية وقطر 
والصحة  البدني  النشاط  في  التحسينات  ستدعم 

النفسية والرياضة المنظمة. قائًا:

»تتطلع منظمة الصحة العالمية إلى العمل عن كثب 
مع قطر في األشهر المقبلة الستخدام المنصة التي 
وتعزيز  معا  الناس  لجمع  الرياضية  األحداث  توفرها 
التضامن، وهو جوهر رؤيتنا اإلقليمية المتمثلة في 
»الصحة للجميع وبالجميع: دعوة للتضامن والعمل«، 
من  الصحية،  العادات  تعزيز  نفسه  الوقت  وفي 
النظام الغذائي إلى النشاط البدني،  لجميع الناس 

من جميع األعمار واألجناس والثقافات«.

وكجزء من االتفاقية، سيتم توفير برنامجي إرث للجنة 
سلوك  و  المبهر  الجيل   – واإلرث  للمشاريع  العليا 
التعاون التشغيلي  التنمية – حيث يقدمان  من أجل 
المبهر  الجيل  المشاريع.  والتقني في مجموعة من 
هو برنامج كرة القدم من أجل التنمية الذي أثر بشكل 
إيجابي على أكثر من 7٢5,٠٠٠ شخص على مستوى 
الستضافة  قطر  عرض  خال  إطاقه  منذ  العالم 
كأس العالم لكرة القدم، في حين أن سلوك من أجل 
في  السلوكي«  للتوجيه  »وحدة  أول  هي  التنمية 
مجموعة  لحل  السلوكية  العلوم  تستخدم  المنطقة 

من القضايا المجتمعية. 
وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد حسن الذوادي، 
األمين العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث: »عملت 
كأس  لبطولة  المضيف  البلد  بصفتها  قطر،  دولة 
العالم لكرة القدم، على التأكيد على أهمية ترك إرث 
يحسن  أن  شأنه  من  وتحويلي  مستدام  اجتماعي 

الحياة في قطر ومنطقتنا وحول العالم«.

»هذه الشراكة مهمة جدًا لنا ونحن نستعد الستضافة 
هذا الحدث العالمي نهاية هذا العام بعد أن تعّرض 
العالم لجائحة كوفيد-19 التي أّثرت على حياة العديد 
من األشخاص حول العالم. نبذل كل الجهود الممكنة 
بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين لضمان أن يكون 

كأس العالم FIFA  قطر ٢٠٢٢ حدثا صحيا وآمنا«. 
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وزارة الصحة العامة ووكالة أبحاث الــغذاء والبيئة 
البريطـانية توقعـان اتفاقــية تعــاون في سامة 

الغذاء وصحة البيئة

وقعت وزارة الصحة العامة ووكالة أبحاث الغذاء والبيئة البريطانية )فيرا المحدودة للعلوم( اتفاقية لتعزيز التعاون 
العلمي والتقني الخاص بسامة الغذاء وصحة البيئة. وقع االتفاقية عن الوزارة الشيخ الدكتور محمد بن حمد 
آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة، وعن الوكالة السيد نيكوالس بوتشر، رئيس شبكة العلوم واالبتكار بالسفارة 

البريطانية في الدوحة.

وتمثل االتفاقية إطارًا لتعزيز التعاون في مجال األبحاث المتعلقة بسامة الغذاء، خاصة فيما يتعلق بتحاليل 
الخاصة  المتخصصة  واالختبارات  الحيواني،  األصل  ذات  المنتجات  وتحاليل  المخاطر،  وإدارة  األغذية  ملوثات 
والتطوير  البحث  نتائج  ونشر  الغذائية،  المنتجات  في  الغش  عن  الكشف  وتقنيات  المتوقعة،  غير  بالسموم 

العلمي وخدمات االستشارات المهنية في سامة الغذاء وصحة البيئة.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني إن »توقيع االتفاقية مع وكالة )فيرا( تأتي في إطار حرص وزارة 
الخدمات  الغذاء، شاملة  الدولية في مجال سامة  المعايير والممارسات  العامة على تطبيق أفضل  الصحة 
قطر  استراتيجية  تنفيذ  يخدم  وبما  والتنظيم،  واإلشراف  للرقابة  معايير  ووضع  المخاطر،  وتحليل  المخبرية، 
للصحة العامة ٢٠17-٢٠٢٢، واالستراتيجية الوطنية للصحة ٢٠18-٢٠٢٢. كما ستدعم االتفاقية كذلك استجابة 

وزارة الصحة العامة بدولة قطر لحاالت الطوارئ في مجال سامة الغذاء وصحة البيئة«

قطر
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من جانبه قال الدكتور أندرو سويفت، الرئيس التنفيذي لوكالة )فيرا(: »سعداء بتوقيع هذه االتفاقية الهامة مع 
وزارة الصحة العامة في دولة قطر من أجل تطوير وتوثيق التعاون المثمر بين الجانبين، وخصوصًا في مجال 
دعم جودة وسامة الغذاء وصحة البيئة بشكل عام أو خال األحداث الرياضية الكبرى وبصفة خاصة بطولة كأس 

العالم FIFA  قطر ٢٠٢٢، وذلك بناء على خبراتنا السابقة في أولمبياد لندن ٢٠1٢ .«

 كما أوضحت السيدة وسن عبد الله الباكر، مدير سامة األغذية والصحة البيئية في وزارة الصحة العامة أن 
االتفاقية تساهم في تعزيز سامة األغذية في دولة قطر بما يخدم االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي، 
من خال حزمة من الفعاليات واألنشطة العلمية التي تنفذ بالتعاون مع وكالة أبحاث األغذية والبيئة البريطانية 
لوكالة  المملوك   ›HorizonScan‹ نظام  العامة  الصحة  وزارة  االتفاقية ستطبق  »بناًء على  )فيرا(. وأضافت: 

)فيرا(، وما يتصل به من خدمات تقييم سامة سلسلة التوريد.«

المختبرات  في  الكفاءة  وتقييم  التدريب،  خدمات  دعم  البريطانية في  والبيئة  األغذية  أبحاث  وكالة  وتساهم 
الخاصة بسامة الغذاء، وفحص بعض عينات األغذية للكشف عن مسببات األمراض، إضافة إلى الخدمات 
االستشارية الخاصة بجودة وسامة الغذاء وتحليل المخاطر. وإجراء التجارب المخبرية المشتركة لتعزيز دقة نتائج 
الفحوص المخبرية، وتطوير ونشر تقنيات جديدة لدعم قدرات التفتيش على اإلرساليات الغذائية المستوردة، 
والتحاليل  األغذية  مجال سامة  واالستراتيجيات في  األنظمة  العديد من  بشأن  المشورة  إبداء  إلى  إضافة 

المخبرية.

البريطانية  الحكومة  أبحاث األغذية والبيئة )فيرا المحدودة للعلوم( هي وكالة أنشأتها  بالذكر أن وكالة  الجدير 
لدعم وتطوير سلسلة غذائية مستدامة، وبيئة طبيعية صحية، وحماية المجتمع العالمي من المخاطر البيولوجية 
والكيميائية. كما تتخصص )فيرا( أيضا في أبحاث العلوم الزراعية من أجل اإلنتاج المستدام للمحاصيل لدعم 

جودة وسامة الغذاء في بريطانيا والعالم.
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 أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن بدء العاج النووي لألورام في دولة قطر مع افتتاح مختبر الصيدلة اإلشعاعية 
األول بالدولة، بالمركز الوطني لعاج وأبحاث السرطان، وذلك لتشخيص األورام وتقديم العاج النووي لمرضى 

األورام ، مما يوفر على العديد من حاالت مرضى األورام عناء السفر للخارج لتلقي هذا النوع من العاج.

الصيدلة  مختبر  أن  الطبية  حمد  بمؤسسة  النووي  الطب  أشعة  أطباء  كبير  الكواري-  مريم  الدكتورة  أوضحت 
بالمادة  المشعة لعاج األورام  العاجية  التشخيصية لألورام، والعقاقير  العقاقير  اإلشعاعية يتم فيه تحضير 
النووية؛ حيث يتم تحضيرها في بيئة آمنة وفق المعايير الدولية، ويراعى حساب جرعات المرضى وفق عدادات 

خاصة حسب حالة المريض ونوع الورم، كما يتم إجراء مراقبة الجودة قبل حقنها للمريض.

ويواصل قسم الطب النووي بمؤسسة حمد الطبية - الذي يعد جزًءا من التصوير السريري - استحداث العديد 
من الخدمات واألجهزة الحديثة كجزء من استراتيجية توسيع نطاق خدمات الطب النووي من أجل مواكبة المعايير 
العالمية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى؛ حيث تم مؤخرًا تدشين الجهاز المقطعي البوزيتروني 
التصوير  البوزيتروني يتفوق على  التصوير المقطعي  أن  أثبتت األبحاث السريرية  الثاني )PET-CT(  ، وقد 
الحميدة والخبيثة وتحديد مراحل  التقليدي؛ حيث يلعب دورًا كبيرًا في تشخيص األورام والتمييز بين األورام 
العاج  الورم واستجابته للعاج وبدقة عالية مما يساعد في وضع خطة  انتشار  تتبع مدى  الورم، فضًا عن 

المناسبة للمريض، ويعد الجلوكوز المشع هو أكثر األدوية شيوعًا المستخدمة في تشخيص األورام.

وأوضحت الدكتورة مريم أن الجهاز البوزيتروني الثاني ساهم في تقليل وقت انتظار المرضى والسماح بإجراء 
الفحص في الوقت المناسب؛ حيث يمكن زيادة عدد الحاالت التي تخضع للفحص إلى الضعف لتصل إلى ٢5 

حالة يوميًا.

ومن ناحية أخرى يشهد قسم الطب النووي تطوير آخر على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى تتمثل في 
جهاز المسح البوزيتروني للثدي ) PEM( والذي يعد األول من نوعه في دولة قطر؛ حيث تؤكد الدكتورة هيا 
المريخي -استشاري األشعة التشخيصية للثدي بمؤسسة حمد الطبية أن الجهاز مرخص من هيئة الغذاء والدواء 
األمريكية، ويساعد على تحسين فرص الكشف عن اإلصابة بسرطان الثدي في مراحله المبكرة، والكشف عن 
تكرار اإلصابة بسرطان الثدي بعد الجراحة والعاج اإلشعاعي، فضا عن تحسين فحوصات سرطان الثدي لدى 
اإلناث في األعمار الصغيرة حيث تكون أنسجة الثدي كثيفة وبالتالي باستخدام التصوير اإلشعاعي التقليدي 
)الماموجرام( ال يوفر نتائج حاسمة ، أو عندما يكون حجم الورم أقل من واحد سنتيمتر، كما يمكن استخدامه 
أيضًا مع بعض الحاالت التي يصعب خضوعها للرنين المغناطيسي مثل بعض الحاالت التي تعاني من الرهبة 
من األماكن المغلقة وبعض المرضى الذين لديهم بطاريات للقلب، وكذلك الذين يعانون من حساسية ضد 

صبغة الرنين المغناطيسي.
مقارنًة  بالمائة   8٠ إلى  بنسبة تصل   )3D  ( الصورة  وجودة  عالية  بدقة  يتمتع  الجهاز  أن  هيا  الدكتورة  وأكدت 
باألشعة التقليدية )الماموجرام(، كما أنه يمكن أن يسهل التعرف على أماكن تواجد الخايا السرطانية بالجسم 

بشكل محدد مما ُيجنب المرضى التعرض للخزعات غير الضرورية، وهو ما ال يوفره الرنين المغناطيسي.

مع افتتاح أول مختبر للصيدلة اإلشعاعية بدولة قطر

بدء العاج النووي ألول مرة لمرضى األورام 
بمؤسسة حمد الطبية

قطر
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التداخلية بمؤسسة حمد  الدكتور علي براح-استشاري أول ونائب رئيس قسم األشعة  ومن جانبه استعرض 
الطبية- الخدمات التي تقدمها األشعة التداخلية في تشخيص وعاج األورام أيضًا؛ حيث تلعب دورًا رئيسيًا في 
عاج األورام الحميدة واألورام السرطانية عن طريق فتحات صغيرة في الجسم يستطيع الطبيب المتخصص 
في مجال اآلشعة التداخلية من خالها حقن مادة كيميائية معينة أو إشعاعية باستخدام معدات طبية حديثة 
دقيقة )مثل القسطرة الطبية(  يتم رؤيتها داخل الجسم وتوجيهها باستخدام التصوير التلفزيوني حتي تصل 
إلى مكان الورم وعاجه بدون اللجوء للفتح الجراحي مما يقلل من األعراض الجانبية ألن المادة الكيميائية تكون 
مركزة فقط في الورم وليس في جميع أنحاء الجسم ، ويفضل استخدام هذه الطريقة عندما يكون حجم الورم 
أكبر من 3 سنتيمتر ويزيد عددها عن 3 أورام في العضو الواحد كالكبد، بينما يمكن اللجوء للعاج بالتبريد أو عن 
طريق الموجات الترددية الحرارية  لعاج األورام صغيرة الحجم التي تقل عن 3 سنتيمتر في أي مكان بالجسم 
وخاصة أورام الكبد والكلى والعظام؛ حيث يتم وضع إبرة دقيقة في الورم تحت توجيه األشعة المقطعية أو 

التلفزيونية للوصول إلى الورم وتحديد مكانه، ومن َثمَّ يتم رفع درجة التبريد لقتل الخايا السرطانية.

ويمكن عاج األورام المتقدمة كبيرة الحجم التي تزيد عن 7 سنتيمتر والتي تنتشر بشكل كبير أيضًا خاصًة أورام 
الكبد، والحاالت التي يصعب معها استخدام القسطرة العادية  من خال ما يسمى بالعاج اإلشعاعي الداخلي 
التداخلية( ؛ حيث يتم حقن مواد مشعة )Yttrium 9٠( عن طريق القسطرة في أماكن  )إحدى طرق األشعة 
تواجد الورم والتي تطلق أشعة ) BETA( وتقوم بدورها بقتل الخايا الخبيثة بالورم، ووصل عدد الحاالت التي 
تم عاجها من خال اإلشعاع الداخلي منذ بدء استخدام هذه التقنية عام ٢٠16 وحتى اآلن 1٢٠ حالة ، من بينها 

٤٠ حالة خال العام الماضي ٢٠٢1.

الجدير بالذكر أن قسم األشعة التداخلية يضم فريق عمل يتكون من ٤ استشاريين واختصاصي وثاثة متدربين، 
كما يضم  ٤ مختبرات للقسطرة بمستشفى حمد العام، مركز الرعاية الطبية اليومية والمركز الوطني لعاج 

د بغرفة تصوير تلفزيوني وجهاز أشعة مقطعية ألخذ العينات. وأبحاث السرطان، وكل مختبر مزوَّ
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فريق جراحي متكامل بحمد الطبية يجري 
جراحــة دقــيقة الســتئصال ورم بــالكــيس 

المراري عن طريق الروبوت
حياتها  لممارسة  العودة  من  وتمكنت  ممتازة  حالة 
الطبيعية في غضون ثاثة أيام، بينما تستغرق مدة 
التعافي في الجراحة التقليدية من )7 إلى 1٠ أيام( 

داخل المستشفى«.
وأكد الدكتور عطا الله قائًا: » فضًا عن المميزات 
في  المتمثلة  للمريض  التقنية  هذه  تتيحها  التي 
من  والحّد  األدنى،  الحد  إلى  الدم  فقدان  خفض 
بعد  التعافي  وتسريع  الجراحة،  بعد  األلم  أعراض 
الجراحة، مما يساعد على تحسين جودة حياة المريض 
، فإنها توفر أيضًا العديد من المميزات لألطباء من 
حيث الدقة والسهولة في االستخدام. فأثناء الجراحة 
شاشة  خال  من  الجراح  الطبيب  يقوم  الروبوتية 
تتحكم في الروبوت وتكون بعيدة عن المريض لكنها 
رأسها  وعلى  الجراحة،  أعمال  بكافة  بجسمه  متصلة 
إحداث شقوق صغيرة ودقيقة في العضو المعني، 
كما يعمل الروبوت كامتداد آلي ليدي الجراح ويسمح 
شقوق  خال  من  معقدة  جراحية  عمليات  بإجراء  له 
صغيرة في الجسم، كما أنه يقلل تحركات الجراح الذي 
العمل  أيضا على  القدرة  الروبوت  به، ولهذا  يتحكم 
في مناطق عدة بالجسم في آن واحد، ويمكن ألذرعه 

أن تتحرك بحرية«.
وأشار الدكتور عطا الله إلى أن مؤسسة حمد الطبية 
تواصل سعيها لمواكبة كل ما هو جديد من تقنيات 
طبية وتطوير معارف وخبرات المختصين لديها في 
توفير  لضمان  المرضى،  رضا  لتعزيز  المجال  هذا 
التزام  مع  تماشيًا  الصحية  للرعاية  جودة  أفضل 
مؤسسة حمد الطبية بتوفير أفضل رعاية آمنة وحانية 
وفعالة للمرض، ويأتي هذا التطور الجراحي كمحصلة 
لاستثمار الكبير في القطاع الصحي في دولة قطر 
خدمات  مجال  في  اإلنجازات  من  الكثير  حقق  والذي 
المقدمة للمرضى من حيث مواكبة  الرعاية الصحية 
الطب  مجال  في  المستجدات  ألحدث  القطاع  هذا 
والجراحة وااللتزام بأرقى المعايير العالمية المتعارف 

عليها في مرافق الرعاية الصحية في الدولة.

نجح قسم الجراحة الروبوتية بالتعاون مع قسم جراحة 
الكبد بمؤسسة حمد الطبية في إجراء عملية جراحية 
في  نوعها  من  األولى  هي  الروبوت  طريق  عن 
منطقة الخليج والشرق األوسط، لمريضة في العقد 
خلقي  تشوه  استئصال  تم  حيث  عمرها؛  من  الرابع 
المرارية  القنوات  تحويل مسار  ثم  المراري،  بالكيس 
وتوصيلها باألمعاء الدقيقة، وتم إجراء هذه العملية 

في مستشفى حمد العام.
الجراحة  -رئيس قسم  الله  الدكتور هاني عطا  أوضح 
المريضة  حالة  الطبية-أن  حمد  بمؤسسة  الروبوتية 
النادرة؛ حيث تم اكتشافها بشكل  تعتبر من الحاالت 
عَرضي؛ بعد أن جاءت إلى المستشفى تعاني من 
آالم شديدة بالبطن، مع اصفرار في العينين ولون 
التي أظهرت   ، للدم  تحاليل  إجراء  الجلد، مما تطلب 
خضوع  وبعد  بالدم،  الصفراء  نسبة  ارتفاع  بدورها 
المقطعية  واألشعة  التليفزيونية  لألشعة  المريضة 
على البطن، أظهرت وجود تمدد بالقنوات المرارية، 
التدخل  قرار  التخاذ  المعالج  الطبيب  دفع  الذي  األمر 
مسار  وتحويل  الورم  إلزالة  الفور  على  الجراحي 
الطبيعي وذلك على  المسار  إلى  المرارية  القنوات 
استشاريين،  )أطباء  التخصصات  متعدد  فريق  أيدي 

تخدير وتمريض(.
واستطرد الدكتور عطا الله قائًا: »إن حالة المريضة 
والتشخيص  البحث  وبعد  النادرة؛  الحاالت  من  تعد 
الدقيق للحـالة قـــررنا اللـــجوء الستــخـــدام الروبـــوت 
المريضة  تعرض  لتجنب  الجراحة،  إلجراء  )دافنشي( 
كان  حيث  التقليدي؛  الجراحي  التدخل  لمضاعفات 
يتطلب شق كبير ببطن المريضة يتراوح بين )17- ٢٠ 
إجراء  الروبوت  التدخل عن طريق  بينما تطلب  سم(، 
مميزات  أهم  إحدى  وهي  فقط،  صغيرة  شقوق   6
العملية  إتمام  عن  فضًا  الروبوتية،  الجراحة  تقنية 
الجراحية في وقت أقل )6 ساعات فقط(. كما تعافت 
المريضة على نـــحو جـــيد بــشكل أسرع بعد الجراحة 
وخـــرجـت مـــن المــــستــــشــــفى إلى الـــمــنزل فـــي

قطر
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إجراء 1000 جراحة ناجحة في قسم المخ 
واألعصاب بحمد الطبية خال عام 2021 

وفقًا لمستويات الجودة العالمية 

يشهد قسم جراحة المخ واألعصاب بمؤسسة حمد الطبية تطورات عاجية متاحقة منذ أكثر من ثاث سنوات 
على صعيد التطور النوعي في إجراء الجراحات وأعدادها، وقد أجرى القسم في عام ٢٠٢1، وألول مرة منذ 
بهذا  الجراحي  النشاط  كبيرة في  يعد طفرة  مما  واألعصاب  المخ  جراحية في  عملية   1٠٠٠ من  أكثر  إنشائه، 
التخصص، وشملت 177 عملية جراحية في المخ إلزالة أورام المخ، وأكثر من 3٠٠ عملية جراحية للعمود الفقري، 
وأمراض  واإلصابات  الدماغية  والصدمات  الدماغية،  السكتة  لتشمل  األخرى  الجراحية  العمليات  تنوعت  كما 

األوعية الدموية الدماغية وحاالت جراحة األعصاب األخرى.

ومن جانبه يؤكد الدكتور عبد الله األنصاري-رئيس اإلدارة الطبية ورئيس أقسام الجراحة بمؤسسة حمد الطبية-   
أن مؤسسة حمد الطبية تواصل النمو والتطور المستمر من خال إنجازات عديدة تتمثل في افتتاح مرافق 
جديدة وتنفيذ الخطط والبرامج لتحسين جودة الرعاية الصحية بهدف توفير أفضل رعاية للمرضى، ولتلبية نمو 

الطلب على الخدمات الصحية مع التزايد الذي شهده التعداد السكاني في دولة قطر. 

وأضاف الدكتور األنصاري قائًا: »لم تتوقف اإلنجازات التي شهدتها مؤسسة حمد الطبية في مجال الجراحة 
حيث تضاهي األنشطة الجراحية بالمؤسسة أفضل المعايير الدولية المتعلقة بسامة المرضى والتكنولوجيا 
الجراحية ، كما تلتزم مؤسسة حمد الطبية بتعزيز البنية األساسية لخدمات الجراحة في كافة األقسام والتخصصات 
الطبية، باإلضافة إلى توفير خدمات وتقنيات مبتكرة لتعزيز السعة والقدرات الجراحية في كافة المستشفيات 

وتوفير أفضل خدمات الجراحة المتاحة وأكثرها تقدمًا لسكان قطر«. 

وأشار الدكتور األنصاري إلى أن مؤسسة حمد الطبية تلتزم بالعمل على رفع مستوى األداء الطبي بشكل 
مستمر وإدخال أفضل البرامج العاجية لخدمة المرضى وإدخال أحدث األجهزة في المؤسسة وتدريب الكوادر 
الصحي في دولة قطر يحرص على  القطاع  أن  عالية.. مؤكدًا  بجودة  المريض  التعامل مع  عليها والتأكد من 

مواكبة أحدث الممارسات والتكنولوجيا الطبية حول العالم، ومواصلة تقديم خدمات تتمحور حول المريض.

قطر
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وفي هذا اإلطار يؤكد الدكتور/سراج الدين بالخير -استشاري أول ورئيس قسم جراحة المخ واألعصاب بمؤسسة 
حمد الطبية والذي ترأس هذا القسم في يناير ٢٠18، أن استراتيجية العمل بالقسم ركزت خال تلك السنوات 
لتحقيق عدة أهداف تمثلت في تحسين جودة رعاية جراحة األعصاب المقدمة لمرضى مؤسسة حمد الطبية، 
وتعزيز ثقة المجتمع المحلي في مستوى الجودة العاجية المقدمة بمؤسسة حمد الطبية بحيث يتجه المرضى 
لطلب العاج في هذا التخصص الدقيق بالمؤسسة من دون السفر لطلب العاج خارج الباد، وتعزيز برنامج 
من  مستوى  أعلى  الكسابهم  األعصاب  وجراحي  المقيمين  األطباء  لتدريب  األعصاب  جراحة  في  التدريب 
المهارات لعاج المرضى الذين يعانون من مجموعة متنوعة من حاالت جراحة األعصاب والحفاظ على االعتماد 
الدولي لهذا البرنامج التدريبي من قبل مراكز االعتماد الدولية وتطويره، وكذلك الحصول على االعتماد الدولي 

للخدمات العاجية التي يقدمها قسم جراحة المخ واألعصاب كمركز تميز وطنيًا وإقليميًا ودوليًا.

ويشير الدكتور سراج الدين بالخير إلى النجاح الذي تميز به القسم في إجراء عدد من الجراحات المعقدة خال 
إجراء أول  الطبية ومنها؛  الجراحي الذي تشهده مؤسسة حمد  الماضية والتي تؤكد تميز المستوى  الشهور 
جراحة دماغ مستيقظ الستئصال ورم في المخ ومنذ ذلك الحين أجرى الفريق الجراحي برئاسة د. بالخير أكثر من 
1٠ حاالت، كما أجريت أول عملية جراحية ناجحة لعاج الصرع باستخدام الخرائط القشرية أثناء العملية ومنذ ذلك 
الحين أجريت ثاث حاالت، كما تم إجراء عملية تحويلة شريان دماغي لمريض يعاني من مرض )مويا مويا(، 
وذلك ضمن برنامج إعادة هيكلة الشرايين الدماغية في مؤسسة حمد الطبية الذي بدأ قبل ثاث سنوات، 
النوع من  هذا  توفير  على  القادر  المنطقة  الصحية في  للرعاية  الوحيد  المزّود  الطبية  حمد  وتعتبر مؤسسة 

الجراحة الذي يعتبر الماذ األخير لعاج هذا المرض. 

المواطنين  المرضى من  ثقة  زيادة مستوى  إلى  الجراحات ونوعيتها  الكبيرة في عدد  الزيادة  د. سراج  ُويرجع 
يغنيهم  مما  الطبية  حمد  مؤسسة  في  يتلقونها  التي  العاجية  والخدمات  الجراحات  جودة  في  والمقيمين 
عن تكبد مشقة السفر للخارج طلبًا للعاج حيث يمكنهم تلقي أفضل العاجات في دولة قطر بين أسرهم 

وأحبائهم.
ويضيف د.سراج الدين قائًا: »لدينا في القسم خمسة من كبار المستشارين، وثاثة أطباء استشاريين، و 9 
إختصاصيين. لدينا غرفتان للعمليات يومًيا باإلضافة إلى إجراء العمليات الجراحية على مدار الساعة طوال أيام 
األسبوع بما في ذلك عطلة نهاية األسبوع للصدمات والسكتة الدماغية والنزيف بسبب تمدد األوعية الدموية 
الجراحي  العاج  بسبب  الطبية  حمد  اكتسبتها  التي  العالمية  للسمعة  ونظرًا  الدموية،  األوعية  تشوهات  أو 
العصبي العالمي الذي تقدمه لمرضاها؛ فقد أصبحت وجهة عاجية تستقبل المرضى من دول المنطقة الذين 
يسافرون إلى دولة قطر طلبًا للعاج، وبدأ المرضى من الدول المجاورة مثل الكويت وسلطنة عمان بالسفر 

إلى قطر إلجراء عمليات جراحية في الدماغ«.
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حاليًا  يتم  حيث  الطبية  حمد  واألعصاب في مؤسسة  المخ  لجراحة  التدريبي  البرنامج  أيضًا  بالخير  د.  ويترأس 
تدريب 15 طبيًبا مقيًما في جراحة األعصاب من تسعة بلدان ليصبحوا جراح أعصاب على مستوى عالمي حيث 
يستمر البرنامج التدريبي المذكور لمدة سبع سنوات في مستشفى حمد العام بإشراف جراحي حمد الطبية 
، وعقب الحصول على الزمالة في تخصص جراحة المخ واألعصاب فقد اتجه بعض الخريجين من هذا البرنامج 
للعمل في مستشفيات الواليات المتحدة وكندا وأوروبا حيث يؤكد أداؤهم العملي بتلك الجهات مدى جودة 
يتم  لذلك  العالمية. وباإلضافة  المستويات  الطبية وفقًا ألرقى  اكتسبوه في مؤسسة حمد  الذي  التدريب 

أيضًا تدريب طاب كلية الطب بجامعة قطر وكلية طب كورنيل -قطر خال سنواتهم الدراسية قبل التخرج.

من جانب آخر وتتويجًا لتلك الجهود فقد تم اعتماد قسم جراحة المخ واألعصاب بمؤسسة حمد الطبية من قبل 
اللجنة الدولية المشتركة  )JCI(، كما تم اعتماد برنامج التدريب على جراحة األعصاب في يوليو ٢٠٢1 من قبل 
تدريب  المؤسسة في طريقة  تميز  يعكس  والذي   ،)ACGME-I( العالي  الطبي  للتعليم  األمريكي  المجلس 
خريجي كليات الطب من خال برامج تدريب أطباء االمتياز وبرامج األطباء المقيمين وبرامج الزمالة، ويعد قسم 
جراحة المخ واألعصاب بمؤسسة حمد الطبية هو البرنامج التدريبي الثاني في العالم خارج الواليات المتحدة 

.)ACGME-I( األمريكية المعتمد من قبل

ويختتم د. سراج الدين حديثه باإلشارة إلى أن الرؤية المستقبلية لقسم جراحة المخ واألعصاب بحمد الطبية 
ترتكز على إدخال أحدث األساليب والتقنيات الجراحية في العالم واتاحتها للمرضى في دولة قطر، والحفاظ 
على مستوى الجودة العالمية المتوفرة بالقسم وتطويرها بحيث يصبح مركزًا للتميز في جراحة المخ واألعصاب 
على المستوى الدولي بعد نجاحه في تحقيق هذا االنجاز إقليميًا، كما يطمح القسم إلى تطوير مستشفى 

مخصص لاضطراب العصبي.
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أعــرب وزيــر الصحــة الكويتــي عــن تطلعــه لتعزيــز العاقــة مــع منظمــة الصحــة العالميــة وتطويرهــا لتنفيــذ البرامــج 
اإلنمائيــة ذات العاقــة بالصحــة.

هنــأ وزيــر الصحــة الكويتــي، د. خالــد الســعيد، الفائــزة بجائــزة المغفــور لــه ســمو الشــيخ صبــاح األحمــد، طيــب اللــه 
ثــراه، فــي مجاَلــي الرعايــة الصحيــة للمســنين وتعزيــز الصحــة، والتــي تمنــح تحــت مظلــة منظمــة الصحــة العالميــة 
كل عــام، حيــث وافــق المجلــس التنفيــذي للمنظمــة فــي اجتماعــه رقــم 15٠ علــى تقريــر لجنــة الجائــزة باختيــار د. 
هنــادي الحمــد للفــوز بهــا لعــام ٢٠٢٢ إلنجازاتهــا فــي مجــال تعزيــز صحــة المســنين بدولــة قطــر، مــن خــال توليهــا 

اإلدارة الطبيــة وقيــادة البرامــج لرعايــة المســنين فــي دولــة قطــر الشــقيقة.
وأعــرب وزيــر الصحــة عــن شــكره ألســرة »الصحــة العالميــة« تحــت قيــادة مديرهــا العــام، د. تيــدروس أدهانــوم، 
ومــا قّدمتــه مــن تســهيات لإلعــان عــن الجائــزة وتنظيــم إجــراءات فحــص المتقدميــن واجتماعــات لجنــة الجائــزة 

التــي أوصــت هــذا العــام بمنحهــا للدكتــورة الحمــد.
وأضــاف الســعيد أن هــذه الجائــزة تمّثــل إحــدى العامــات المضيئــة فــي العاقــة العميقــة الجــذور والمتعــددة 
القطاعــات والمحــاور بيــن دولــة الكويــت ومنظمــة الصحــة العالميــة، والتــي تعــود جذورهــا إلــى عــام 1961 وهــو 

تاريــخ انضمــام دولــة الكويــت لعضويــة المنظمــة.
وأعــرب عــن تطلعــه لتعزيــز تلــك العاقــة وتطويرهــا لتنفيــذ البرامــج اإلنمائيــة ذات العاقــة بالصحــة ضمــن التــزام 
دولــة الكويــت باألهــداف والغايــات العالميــة للتنميــة المســتدامة ذات العاقــة بالصحــة، ومــن بينهــا برامــج رعايــة 

صحــة المســنين وتعزيــز الصحــة لمجابهــة التحديــات التــي تواجــه النظــم الصحيــة فــي هــذا الصــدد.
فــي مجــال آخــر، اســتقبل الســعيد، صبــاح أمــس، علــى التوالــي ســفراء كوريــا تشــونغ بيونــغ، والمملكــة المتحــدة 

بلينــدا لويــس، وطاجيكســتان د. زبيداللــه زبيــدوف، حيــث قّدمــوا التهانــي لــه بمناســبة توليــه مســؤولية الــوزارة.
وأعلنــت وزارة الصحــة، فــي بيــان لهــا، أن اللقــاءات تناولــت آفــاق التعــاون فــي المجــاالت الصحيــة وتبــادل 
الخبــرات والبرامــج الصحيــة المشــتركة بيــن وزارة الصحــة وكل مــن كويــا والمملكــة المتحــدة وطاجيكســتان.

التعاون مع »الصحة العالمية« ومجابهة التحديات

الكويت
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د. منى األحمد: هذا اإلنجاز يضعنا أمام تحٍد جديد وأكبر لتحقيق مزيد من التميز والنجاح.
 World Allergy(  في خطوة جديدة تضاف إلى نجاحات المنظومة الصحية الكويتية، اختارت منظمة الحساسية العالمية
Organization( والتي تعتبر أكبر أكاديمية مختصة في مجال أمراض الحساسية والمناعة عالميا، مركز عبدالعزيز الراشد 
ألمراض الحساسية في الكويت مركزا متميزا ذا مرجعية Center of Excellence  في مجال أمراض الحساسية والمناعة 

عل مستوى العالم.

وبهذه المناسبة، أعرب وزير الصحة الكويتي د. خالد السعيد عن فخره واعتزازه بهذا اإلنجاز، مهنئا جميع الكوادر الطبية 
والفنية واإلدارية العاملة فيه، مؤكدا أن هذا النجاح هو نجاح جديد ليس للمركز وحسب، ولكن للمنظومة الصحية.

وأكد الوزير أن هذا اإلنجاز إن دل فإنما يدل على تميز األداء، وكفاءة كوادره والتي تعد ركنا أساسيا في الوصول إلى هذه 
المرتبة، مقدرا لهم جهودهم المخلصة، وتميزهم البحثي، ومثابرتهم، وصوال إلى أفضل الممارسات الطبية.

من جهتها، قالت استشاري أمراض الحساسية والمناعة وعضو لجنة لقاح »كوفيد-19« بوزارة الصحة الكويتية  ورئيس 
قسم الحساسية والمناعة في المركز د. منى األحمد إن هذا االختيار للمركز يأتي من قبل أكبر أكاديمية مختصة في مجال 
أمراض الحساسية والمناعة عالميا، وهي منظمة الحساسية العالمية )World Allergy Organization  ويضعنا بدوره 

أمام تحد جديد وأكبر لتحقيق مزيد من التميز والنجاح.

وأوضحت أن مركز الراشد للحساسية بهذا االختيار أصبح ضمن 6 مراكز معترفة في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، و53 
مركزا عالميا، والتي تهدف إلى التعاون ومتابعة األبحاث وكالدراسات العالمية وعقد الورش التعليمية وتبادل الخبرات، 

سعيا الى تحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير أفضل سبل العاج للمرضى.

في إنجاز جديد للمنظومة الصحية الكويتية.. والوزير هّنأ جميع العاملين فيه

اخـــتيار »الراشـــد للحســـاسـية« مركزًا متميزًا 
ذا مــرجـــعـــية Center of Excellence عــلى 

مـــســـتـــوى الـــعــــالـــم

د. منى األحمدد. خالد السعد
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استقبل معالي وزير الصحة ورئيس المجلس األعلى للهيئة العامة لذوي اإلعاقة أ. د. خالد السعيد  أعضاء 
مجلس إدارة الهيئة ووفد المنتخب الكويتي للمعاقين المشارك في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة. 

وتقدم الوزير السعيد بالتهنئة إلى العبي منتخب الكويت المشاركين في البطولة التي استضافتها مملكة 
انجاز بحصولهم على  الفترة من 18 إلى ٢6 فبراير الماضي، مشيدا بما حققوه من  البحرين الشقيقة خال 

المركز الثالث في البطولة، وحصد 3٤ ميدالية متنوعة، منها 16 ميدالية ذهبية و11 فضية و7 برونزية.

وتمنى معالي الوزير لهم مزيدا من التوفيق والنجاح لمواصلة عطائهم الرياضي، لرفع راية الوطن العزيز في 
المحافل الرياضية اإلقليمية والدولية.

أبــــطـــال المــــعاقـــيــــن
معالي وزير الصحة يستقبل أبطال المعاقين المشاركين في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة. • 

المحافل  في  العزيز  الوطن  راية  لرفع  الرياضي،  عطائهم  لمواصلة  والنجاح  التوفيق  من  مزيدا  لهم  تمنى 
الرياضية اإلقليمية والدولية.

الكويت
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أعلن استشاري الجراحة العامة والسمنة بمستشفى الصباح د .محمد السليمي عن نجاح فريق طبي بقيادته بإجراء عملية 
فتق نادر في الحجاب الحاجز باستخدام تقنية حديثة متطورة.

وقال السليمي في تصريح صحافي إن العملية تكللت بالنجاح بنسبة 1٠٠% ، مبينا أن العملية تعد من أنواع الفتق النادر 
الذي يسمى »morgagni hernia« وهو نوع ال ينتشر كثيرا، ويسجل حاالت  أقل من 1 في المئة.

ولفت إلى أن العملية كانت لمريض كويتي يبلغ من العمر 5٢ عاما، مبينا أنه جاء إلى المستشفى يشتكي من أعراض 
فقدان الوزن، وضيق تنفس وقلة شهية.

الجهة  من  المعدة  على  رأينا شيئا  المقطعية  األشعة  وعمل  عليه،  الفحوصات  إجراء  بعد  المريض  أن  السليمي  وذكر 
 »morgagni hernia« يسمى  ذكرنا سلفا  كما  نادر  لنوع  المعدة،  مع  الحاجز  الحجاب  في  فتقا  لديه  أن  تبين  اليمنى 

ويستدعي التدخل الجراحي.
ونوه إلى أن العملية استغرقت نحو ساعة ونصف الساعة، وتمت بنجاح والحمد لله، موضحا أن المريض تابع المستشفى 

بعد أسبوعين من العملية وحالته ممتازة، وحاليا ال يشتكي من أي شيء. 
وأشار السليمي إلى أن الفتق في الحجاب الحاجز يحدث غالبا عندما ينفتح الجزء العلوي من المعدة خال العضلة الكبيرة 
التي تفصل البطن عن الصدر »الحجاب الحاجز«، منوها إلى أن الحجاب الحاجز يحتوي على فتحة صغيرة »فتق« يمر من 

خالها أنبوب الطعام »المريء« قبل االتصال بالمعدة.
وحذر السليمي من أن الفتاق قد يكون خطرا يهدد الحياة ما لم يعالج، مشيرا إلى أنه ينبغي عدم ترك أعراض الفتاق 
دون عاج، فإنه يسبب مضاعفات أخري في األمعاء، كما أنه قد يسبب االلتهاب واأللم في منطقة الفتق باإلضافة إلى 

أنه قد يؤدي إلى مشكلة اختناق الفتق المسبب بانقطاع تدفق الدم إلى النسيج المحتجز مما يسبب خطرا على الحياة.

فـــريـق جــراحي كــويتـي ينـجح بإجـراء 
عـمـلية فـتـق نـادرة
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