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توصيل األدوية

 الجديدة والمكررة 
لجميع المرضى

بشأن فيروس كورونا المستجد  
)كوفيد2019(..

الصحة تتخذ إجراءات إضافية

10
حمد الطبية  تؤكد على ضرورة 
المحافظة على مستوى السكر 

في الدم لمرضى السكري

العالج بالبالزما مكمل لألدوية

كتب – مفيد القاضي
في إطار الجهود المتواصلة 
لمؤسسة حمد الطبية في 

مواجهة وباء فيروس كورونا، 
قامت بنقل عينات من دم البالزما 

من المتبرعين المتعافين من 
الفيروس الستخدامها في عالج 

من هم مصابون بنفس الفيروس 
وكانت حالتهم شديدة، حيث 

تعد دولة قطر الدولة األولى في 
العالم التي تستخدم تثبيت 

الميكروبات لزيادة األمان في 
البالزما المعطاة للمريض.

من جانبه، قال الدكتور عبد 

اللطيف الخال، الرئيس المشارك 
للجنة الرصد واألوبئة بوزارة الصحة 

العامة، رئيس مركز األمراض 
االنتقالية بمؤسسة حمد الطبية 
لبرنامج »الصباح رباح« الذي يذاع 
على قناة الريان »إن اليوم يوم 

مهــم لنا ألننا أول مرة نقوم بجمع 
عينات البالزما من األشخاص 

الذين تعافوا من فيروس كورونا. 
وسوف نقوم باستخدام عينات 
البالزما من أجل عالج األشخاص 

المصابين بالفيروس وذلك 
للحاالت الشديدة المتواجدين 

بالعناية المركزة«.

الدوحة – صحتك ثروتك

أكد الســيد حسين عبد العزيز 
آل إســحاق، المدير التنفيذي 

لمستشــفى حزم مبيريك العام، 
على زيادة الطاقة االســتيعابية 

لمستشــفى حزم مبيريك بعد 

تخصيصــه لعالج مرضى كورونا 
المســتجد من 118 سريرا إلى 

أكثر من 300 ســرير  سريرا. وقال 
في لقــاء مع برنامج »تراحيب« 
علــى قناة الريان: إن زيادة عدد 

األســرّة تم بشكل تدريجي، حيث 
قمنا بزيادة العدد في األســبوع 

األول من تخصيص المستشــفى 
لعــالج مرضى كورونا إلى 147 
ســريرا. وأردف: ارتفعت الطاقة 
االســتيعابية اآلن إلى أكثر من 

300 ســرير ونهدف إلى الوصول 

لعدد 560 ســرير أو ما يزيد عنه.

افتتاح أول مستشفى ميداني

وزيرة الصحة العامة 
تتفقد الخدمات العالجية المقدمة لمرضى كورونا

الدوحة - صحتك ثروتك

زارت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري 
وزيرة الصحة العامة،  كال من مركز 

األمراض االنتقالية ومركز قطر إلعادة 
التأهيل التابعين لمؤسسة حمد الطبية، 

حيث التقت بكبار المسؤولين عن تقديم 
الخدمات المرتبطة بمكافحة فيروس 

كورونا »كوفيد - 19«. وتعرفت سعادة 
وزيرة الصحة في زيارتها لمركز األمراض 
االنتقالية والتي رافقتها فيها الدكتورة 

منى المسلماني المدير الطبي للمركز 
على الخدمات العالجية المقدمة بمركز 
األمراض االنتقالية للمرضى المصابين 

بفيروس »كوفيد - 19«.
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سعادتها زارت مركزي األمراض االنتقالية العادة التأهيل: 

وزيرة الصحة العامة تتفقدالخدمات العالجية المقدمة لمرضى كورونا
الدوحة - صحتك ثروتك

زارت سعادة الدكتورة حنان محمد 
الكواري وزيرة الصحة العامة، كال من 

مركز األمراض االنتقالية ومركز قطر 
إلعادة التأهيل التابعين لمؤسسة حمد 
الطبية، حيث التقت بكبار المسؤولين 

عن تقديم الخدمات المرتبطة بمكافحة 
فيروس كورونا »كوفيد - 19«.

وتعرفت سعادة وزيرة الصحة في زيارتها 
لمركز األمراض االنتقالية والتي رافقتها 
فيها الدكتورة منى المسلماني المدير 
الطبي للمركز على الخدمات العالجية 

المقدمة بمركز األمراض االنتقالية 
للمرضى المصابين بفيروس »كوفيد - 

.»19
كما التقت الدكتورة حنان الكواري بفرق 

مكافحة العدوى لمناقشة بروتوكوالت 
رعاية المرضى التي تم وضعها خصيصا 

لعالج حاالت اإلصابة بفيروس كورونا 
»كوفيد - 19« واألعراض المصاحبة له، 

وتفقدت خالل الزيارة عيادة جديدة تم 
إنشاؤها بمركز األمراض االنتقالية للحصول 
على بالزما الدم من األشخاص المتعافين 

من فيروس كورونا.
وتتيح هذه الخدمة المتطورة جمع بالزما 

الدم من األشخاص الذين تعافوا من 
اإلصابة بفيروس كورونا ونقلها لألشخاص 
المصابين بالمرض والذين يتلقون العالج 

منه حاليا، حيث إن األجسام المضادة 
الموجودة في بالزما الدم الذي تم أخذه 

من األشخاص المتعافين يمكنها أن تساعد 
المرضى الذين يخضعون للعالج على 

تعزيز مقاومتهم للفيروس.
وقد التقت وزيرة الصحة العامة خالل زيارتها 
للعيادة الجديدة أحد األشخاص المتعافين 

من الفيروس والمتبرعين بالبالزما، وناقشت 
معه تجربته بشأن اإلصابة بهذا المرض 

وشفائه منه.
كما اطلعت سعادة وزيرة الصحة خالل 

تفقدها مركز قطر إلعادة التأهيل على 
اثنتين من الخدمات الرئيسية المقدمة 

بالمركز تحت إشراف الدكتورة هنادي الحمد 
المدير الطبي لمستشفى الرميلة ومركز 

قطر إلعادة التأهيل، وزارت إحدى صاالت 

التمارين الرياضية بالمركز، واطلعت على 
جزء من حصة تدريبية مخصصة لعدد 

صغير من المرضى الداخليين من كبار 
السن. ويتم إجراء هذه الحصص بصورة 
منتظمة لضمان استمرار المرضى في 

ممارسة النشاط البدني والمحافظة على 
صحتهم خالل هذه الفترة العصيبة.

وإضافة إلى ذلك، شاركت سعادة الدكتورة 
الكواري والدكتورة هنادي الحمد في إحدى 

جلسات االستشارة الطبية »عن بعد« 
التي يقدمها قسم أمراض الشيخوخة 

للمرضى من كبار السن، حيث تم إطالق 
هذه الخدمة بهدف تمكين المرضى كبار 

السن من الحصول على االستشارات 
الطبية من منازلهم وتجنيبهم الحاجة لزيارة 

المستشفى.
من جهة أخرى، ناقشت سعادة وزيرة 

الصحة العامة خالل االجتماع اليومي 
للجنة النظام الصحي للتحكم والسيطرة 
على الحوادث والذي يعقد برئاسة الدكتور 
سعد الكعبي، آخر المستجدات المرتبطة 

بفيروس كورونا والتخطيط لجهود النظام 
الصحي المستمرة لمكافحته. 
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وزارة الصحة.. توفير »14« ألف ســرير

توصيل األدوية الجديدة والمكررة لجميع المرضى

الدوحة – صحتك ثروتك 

قالت سعادة الدكتورة حنان الكواري 
وزيرة الصحة العامة، إن االستراتيجية 

التي تتبعها وزارة الصحة العامة الحتواء 
فيروس »كورونا«، تقوم على عدة 
ركائز وهي: توعية المجتمع وإجراء 
الفحوصات والبحث عن السالسل 

االنتقالية، وتوفير أسرّة كافية.
وأضافت خالل كلمة لتليفزيون قطر: 
»أن الوزارة وفرت خمسة مستشفيات 

لمصابي فيروس كورونا وللحاالت 
الخفيفة، حيث سيصبح لدينا آخر الشهر 

الجاري 14 ألف سرير لهذه الحاالت، 

وستوفر تلك المستشفيات أعلى 
مستويات الرعاية الصحية.

وبسؤالها متى سنبدأ في رؤية انخفاض 
أعداد حاالت اإلصابة النشطة التي تخضع 
للعالج والعودة لحياتنا الطبيعية؟ قالت 
سعادتها: من المبكر في الوقت الحالي 

توقع هذا، ولكن االلتزام باإلجراءات 
الوقائية سيمكننا جميعًا من التصدي 
لهذا الفيروس في أسرع وقت ممكن، 

ونتقدم بالشكر إلى الكوادر العاملة في 
الخطوط األمامية من الصحة واألمن 

العام ونشكرهم على حماية المجتمع 
ومساعدة مرضانا في التغلب على هذا 

المرض.

الدوحة– صحتك ثروتك

بدأت مؤسسة حمد الطبية في 
تقديم خدمات إيصال األدوية للمنازل 
لكافة المرضى الذين يتلقون العالج 

بالمؤسسة على مستوى دولة قطر.
وقالت الدكتورة موزة الهيل المديرة 

التنفيذية إلدارة الصيدلة بمؤسسة حمد 
الطبية، إنه ضمن الجهود المستمرة 
لضمان اتباع جميع المرضى لقواعد 

التباعد االجتماعي، وخاصة الفئات األكثر 
عرضة لخطر مضاعفات وباء فيروس 

كورونا )كوفيد 19-(، تم  توسيع وتعزيز 
خدمة إيصال األدوية لتشمل كافة 

المرضى بمؤسسة حمد.
ويأتي هذا التوسع في الخدمة نتيجة 

للشراكة المستمرة بين مؤسسة حمد 
الطبية وبريد قطر والتي تشمل إيصال 
األدوية الجديدة والمكررة لجميع مرضى 

»حمد الطبية« الذين يحملون بطاقة 
صحية سارية المفعول.

وأشارت الدكتورة موزة الهيل إلى أن 
الحصول على خدمة إيصال األدوية 

الموصوفة من قبل مؤسسة حمد الطبية 
يتوجب على المرضى االتصال بالرقم 

16000 لطلب الخدمة خالل ساعات العمل 
من 7 صباحا حتى 3 بعد الظهر، وذلك من 
السبت إلى الخميس، حيث سيتولى بريد 

قطر تسليم أدويتهم في اليوم التالي 
للعمل.

وأكدت أن كافة سائقي بريد قطر الذين 
يقومون بتوصيل األدوية يتمتعون بأعلى 

معايير النظافة، حيث تم تدريبهم خصيصا 
للتعامل مع األدوية بما في ذلك تلك التي 

تتطلب التبريد وطريقة خاصة للتعامل 
معها.

وذكرت أن تقديم هذه الخدمة يعد جزءا 
من جهود مؤسسة حمد الطبية المستمرة 
لوقف انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19- ( 

وحماية األشخاص األكثر ضعفا.
وقالت »ال ينبغي أن تكون عملية إحضار 

األدوية الموصوفة أمرا مقلقا للمرضى 
خالل هذه الفترة التي تعتبر فترة عصيبة 

للغاية بالنسبة للكثيرين، حيث نريد أن 
نتأكد من أن المرضى الذين يحتاجون إلى 

األدوية يحصلون عليها دون الحاجة إلى 
دخول الصيدلية أو المستشفى«.

وأضافت أن أفراد المجتمع األكثر عرضة 
لإلصابة بأعراض فيروس كورونا )كوفيد 
19-( الحادة هم المرضى الذين يعانون 

من حاالت مرضية مثل أمراض القلب 
الخطرة، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض 

الكبد، ومرض السكري، وارتفاع ضغط 
الدم، واألشخاص الذين يخضعون لعالج 

السرطان لذلك من المهم للغاية الحد من 
احتمال تعرضهم لهذا الفيروس.

ودعت المرضى الذين لديهم أسئلة حول 
األدوية الخاصة بهم، بما في ذلك كيفية 

تناول الدواء أو أي مخاوف بشأن التفاعالت 
الدوائية، إلى االتصال بمركز المعلومات 

الدوائية بمؤسسة حمد الطبية على 
الرقم 40260747 بين الساعة 8 صباحا و8 
مساء من األحد إلى الخميس أو عبر البريد 

.DIC@hamad.qa اإللكتروني على العنوان
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د.جميلة العجمي- المدير التنفيذي لمكافحة العدوى بمؤسسة حمد الطبية:

»12« إجراء ضروريا في الحجر المنزلي

*  هل هناك تعليمات خاصة بالحجر 
المنزلي؟

-الحجر المنزلي يعتبر أحد أهم اإلجراءات 
التي تقوم بها وزارة الصحة العامة للحد 
من تفشي وباء فيروس الكورونا ولذلك 

من المهم جدا لألشخاص تحت الحجر 
المنزلي اتباع جميع التدابير الوقائية لمنع 
انتشار الفيروس بين الناس ومن أهم هذه 

اإلجراءات:
بقاء الشخص في غرفة منفصلة ويفضل ان 
تكون مع حمام داخلي منفصل، مع القيام 

بتهويتها بانتظام وتقليل الحركة داخل 
المنزل وتجنب االختالط مع بقية أفراد األسرة 
في المنزل واالمتناع عن استقبال الزوار. كما 
يمنع الشخص من مغادرة المنزل اال للضرورة 
القصوى مثل الحاجة للذهاب للمستشفى 

وإذا كان عليه مغادرة المنزل فال يستخدم 
وسائل النقل العام مثل )الحافلة أو المترو(.

ويستطيع الشخص االستعانة باآلخرين )أفراد 
العائلة أو االصدقاء( لقضاء احتياجاته مثل 

شراء الطعام أو الدواء أو غيره كما يستطيع 
التواصل مع الغير من خالل وسائل التواصل 

االجتماعي كاستخدام الهاتف أو وسائل 
االتصال األخرى، كما يسمح لفرد واحد فقط 

من أفراد األسرة برعايته وخدمته ويتوجب 
على هذا الشخص ارتداء الكمامة واستخدام 

القفازات البالستيكية كلما دخل إلى غرفة 
الشخص المذكور، والتخلص منها بعد 

االستخدام وغسل اليد مباشرة بعد مغادرة 
الغرفة.

ومن اإلجراءات األخرى تجنب مشاركة األدوات 
المنزلية مثل: )األطباق واألكواب والمالعق 
واألواني( واألغراض الشخصية مثل: )فرشاة 

األسنان والمالبس والوسائد والمالحف 
وأغطية الفراش والمناشف( مع األشخاص 
اآلخرين في المنزل وبعد استخدامها يجب 

غسلها جيداً بالصابون والماء الدافئ.
كما أنه من المهم جدا مسح وتطهير 

األسطح واألغراض المستخدمة على األقل 
مرة يوميًا ويشمل ذلك مقابض األبواب 

ودورة المياه والطاوالت وجهاز التحكم 
بالتلفاز والهاتف النقال وغيرها من األشياء 

التي يتم مالمستها باستمرار ويجب استخدام 
القفازات )ذات االستخدام الواحد( عند 

التنظيف ورميها بعد االستخدام مباشرة 
وغسل اليدين جيدا وكذلك االهتمام 

بالنظافة الشخصية كغسيل اليدين بشكل 
متكرر وجيد بالماء والصابون لمدة 20 ثانية 

على األقل، أو استخدم مطهر لليدين.
والتركيز على تطبيق السلوك التنفسي 

بتغطية األنف والفم بمنديل نظيف والحرص 
على رمي المنديل المستعمل فوراً في 

سلة مهمالت مغلقة، وإذا لم يكن المنديل 
متوفرا فممكن استخدام الجزء العلوي من 
الذراع وليس اليدين، ومن ثم غسيل اليدين.

*  هل هناك تواصل مع األشخاص أثناء 
الحجر المنزلي؟

-من أهم عناصر نجاح العزل المنزلي هو 
تجنب االختالط بالغير خالل فترة العزل التي 

تمتد لـ 14 يوما، فعلى الشخص الحرص على 
تناول الطعام في غرفته الخاصة وتجنب 

تناول الطعام والشراب مع اآلخرين وتجنب 
استخدامه مثال المطبخ أثناء تواجدهم، 

وكما قلت سابقا يستطيع التواصل مع 
الغير من خالل وسائل التواصل االجتماعي، 

كما يسمح لفرد واحد فقط من أفراد األسرة 
برعايته عند الحاجة لذلك مع أخذ التدابير 

الوقائية.
*  ما نسبة الشفاء المتوقعة بعد البقاء 

في الحجر المنزلي ؟
-حسب اإلحصائيات المتوافرة ومن خالل 
دراسة للحاالت المصابة بالفيروس نسبة 

التماثل للشفاء تتعدى 80 % للمصابين 
بغض النظر عن نوع الحجر.

*  هل تجدين أن هناك التزاما من المواطنين 
والمقيمين بالحجر المنزلي؟

-الحجر المنزلي يعتمد على مبدأ الحد من 
حركة ونشاط الشخص خالل فترة الحجر 
المنزلي، وقد يجد البعض صعوبة في 

التكيف فجأة مع إجراءات التباعد االجتماعي 
إلبطال فيروس كورونا المستجد )كوفيد 
19-(، وبالرغم من وجود فئة قليلة ممن 

خالفوا اشتراطات الحجر المنزلي اال ان 
النسبة الكبيرة ما زالت ملتزمة بالتعليمات 

الصادرة من وزارة الصحة ومدركة ألهمية 
الحجر لضمان السالمة العامة ولتجنب 

المساءلة القانونية، كما ان كل فرد في 
المجتمع مسؤول عن حماية نفسه وأهله 

والمجتمع من انتشار الفيروس.
*  هل تم اكتشاف حاالت اصابة من بين 

المتواجدين في الحجر الصحي وكيف تم 
التعامل معها؟

-تم تسجيل عدد من حاالت اإلصابة المؤكدة 
بفيروس كورونا 2019 )كوفيد - 19( من 

المتواجدين في الحجر الصحي وقامت وزارة 
الصحة بأخذ جميع اإلجراءات الالزمة لتوفير 
الرعاية الصحية للمصابين وإدخالهم إلى 
مركز األمراض االنتقالية تحت العزل التام 
لتلقي العالج الالزم تحت اشراف األطباء 

المختصين في االمراض المعدية.
*  هل يعتبر الحجر المنزلي أفضل من الحجر 

الصحي بالمستشفى أم أنها طريقة 
للمساعدة؟

-الحجر بشكل عام هو ألشخاص أصحاء ال 
تظهر عليهم أعراض مرضية، ولكن مشتبه 
في إصابتهم بفيروس كورونا؛ يتم حجرهم 

مع توفير جميع احتياجاتهم إلى أن يتموا 
فترة الحضانة الكاملة للتأكد من سالمتهم، 

وهو نوعان نلجأ لتطبيقهما حسب الحالة 
الصحية للمرضى:

الحجر المنزلي، وهو حالة ال تستدعي 
المكوث في المستشفى وتكون مستقرة؛ 

حيث يتم عزلها في غرفة مهيأة وجيدة 
التهوية في المنزل، مع عدم اختالط 

الشخص مع أفراد األسرة، إلى أن يتم فترة 
الحصانة كاملة وتكون طريقة التواصل إن 
لزم األمر بارتداء الكمامة، والتأكد من إبقاء 

مسافة آمنة أكثر من متر.
أما الحجر الصحي اآلخر فهو طريقة لعزل 

المرضى المعدين أو الحاملين للمرض 
في المستشفى؛ للحد من تنقل المريض 

لضمان عدم انتقال فيروس كورونا لشخص 
آخر.

*  هل يتم تناول أدوية خالل فترة الحجر 
المنزلي؟

-من المهم لمرضى االمراض المزمنة أخذ 
األدوية الموصى بها من قبل الطبيب 
المشرف بانتظام لتجنب اآلثار الجانبية 

الناتجة من عدم االلتزام بأخذ الدواء، كذلك 
يجب عليهم اتخاذ المزيد من االحتياطات 

والتدابير الوقائية لحماية أنفسهم من 
اإلصابة بالعدوى، خاصة المحافظة على 
النظافة الشخصية، كغسل اليدين قبل 

تناول الدواء.
*  ما هو الهدف من نشر أسماء األشخاص 

الذين لم يلتزموا بالحجر المنزلي؟
-نشر أسماء المخالفين للحجر المنزلي أوال 
يأتي في إطار التعامل بجدية مع كل من 
يخالف اإلجراءات، حيث إن حماية المجتمع 

وإنفاذ القانون عمومًا فوق كل اعتبار.
كذلك متعلق بسالمة األشخاص الذين 

خالطوا أولئك المخالفين حيث ان من حق 
الغير معرفة هؤالء األشخاص وانهم قد 

يكونون عرضة لخطر اإلصابة في حال كان 
أحد األشخاص المخالفين مصابا بفيروس 
)كوفيد 19-(، وبناء عليه يتوجب عليهم 

التوجه للمرافق الصحية للتقييم وللفحص 
الطبي إذا أمكن.

حوار – مفيد القاضي

قالت الدكتورة جميلة العجمي المدير التنفيذي لمكافحة العدوى بمؤسسة حمد الطبية إن الحجر 
المنزلي يعتبر أحد أهم اإلجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة العامة للحد من تفشي وباء فيروس 

كورونا. وأكدت خالل حوارها على ضرورة قيام الشخص في الحجر المنزلي باتخاذ العديد من 
اإلجراءات وأبرزها البقاء في غرفة منفصلة ويفضل ان تكون مع حمام داخلي منفصل مع القيام 

بتهويتها بانتظام وتقليل الحركة داخل المنزل وتجنب االختالط مع بقية أفراد األسرة في المنزل 
واالمتناع عن استقبال الزوار، كما يمنع الشخص من مغادرة المنزل اال للضرورة القصوى مثل الحاجة 

للذهاب للمستشفى، وإذا كان عليه مغادرة المنزل فال يستخدم وسائل النقل العام. وأوضحت أن 
نسبة التماثل للشفاء تتعدى 80 % للمصابين بغض النظر عن نوع الحجر، مشيرة إلى أن النسبة 

الكبيرة من األفراد الذين تم وضعهم تحت الحجر المنزلي ما زالت ملتزمة بالتعليمات الصادرة من 
وزارة الصحة ومدركة بأهمية الحجر لضمان السالمة العامة ولتجنب المساءلة القانونية، كما ان كل 

فرد في المجتمع مسؤول عن حماية نفسه وأهله والمجتمع من انتشار الفيروس.
وتعمل وزارة الصحة بحجر المسافرين القادمين من الدول التي يوجد فيها فيروس كورونا للحفاظ 

على عدم انتقال العدوى بين أفراد المجتمع حيث تكون فترة الحجر الصحي أو المنزلي 14 يوما، 
ولقد خصصت الدولة فنادق خمس نجوم القامة المسافرين المشتبه بإصابتهم، وإلى تفاصيل 

الحوار:

مسح وتطهير األسطح واألغراض المستخدمة 
على األقل مرة يوميا

النسبة األكبر من األفراد في الحجر ملتزمون 
بتعليمات »الصحة«
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بشأن فيروس كورونا المستجد )كوفيد2019(..

الصحة تتخذ إجراءات إضافية
كتب - مفيد القاضي

تماشيًا مع التطورات المتسارعة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا 
2019 )كوفيد- 19( عالميًا، اتخذت وزارة الصحة العامة عدداً من 

اإلجراءات اإلضافية بهدف الرصد والكشف عن أي حاالت يشتبه في 
إصابتها بالعدوى بشكل مبكر والحد من انتقالها بين أفراد المجتمع، 

باإلضافة إلى تطبيق التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية 
في هذا الصدد.  حيث تم تهيئة عدد من البنايات السكنية المجهزة 

بجميع سبل الراحة الستضافة األشخاص الذين تنطبق عليهم معايير 
الحجر الصحي، مع مواصلة فرز األشخاص الذين تظهر عليهم الحمى 

واألعراض التنفسية ليتم تحويلهم إلى مركز األمراض االنتقالية 
والقيام بالفحوصات الالزمة وتقديم العالج المناسب. ويتم أيضا تجهيز 
مستشفيات ميدانية في حالة ازدياد الحاالت المصابة بفيروس كورونا..

وتحرص وزارة الصحة العامة على اإلبقاء على حالة التأهب واليقظة 
المرتفعة في القطاع الصحي لكشف وعزل والتبليغ عن أي حالة مشتبه 

في إصابتها بالفيروس، وكذلك رفع درجة التأهب في مكافحة انتقال العدوى 
بالمستشفيات والمراكز الصحية.

 وفي الوقت الذي تتابع فيه وزارة الصحة العامة مستجدات الوباء عن كثب 
على مدار الساعة، توصي الوزارة بضرورة المحافظة على اإلجراءات الوقائية 

األساسية من قبل أفراد المجتمع..
فإن اتباع اإلجراءات الموصى بها من قبل وزارة الصحة العامة يمكن أن 

تسهم بشكل فعال في احتواء الفيروس والحد من انتشاره من خالل التزام 
أفراد المجتمع بالنصائح العامة والتقيد باإلجراءات واإلرشادات الوقائية التي 

تنصح بها وزارة الصحة العامة وتحليهم بروح المسؤولية والحرص على 
أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة. يذكر أن فريق االستجابة السريعة 

في وزارة الصحة العامة يعمل على مدار الساعة ويتلقى أي بالغات أو 
استفسارات تتعلق باألمراض االنتقالية على رقمي الخط الساخن.

وقامت مؤسسة الرعاية الصحية مؤخرا بإضافة مرفقين صحيين تخصصا 
لفحص فيروس كورونا، وهما مركز غرافة الريان ومركز أم صالل الصحي، 

إضافة إلى مركزي روضة الخيل ومعيذر الصحي، وذلك نظرا إلى التطورات 
الحالية الخاصة بفيروس كورونا والغايات المحافظة على الصحة العامة 

حيث تقوم مؤسسة الرعاية الصحية األولية بأخذ التدابير الوقائية لمنع انتشار 
فيروس كورونا. وتم أيضا إضافة مستشفى حزم مبيريك ليكون مكانا خاصا 
الستقبال حاالت المرضى المصابين بفيروس كورونا حيث تم توسعة غرف 

المستشفى من غرف العناية المركزية في المستشفى لتقديم أفضل 
الخدمات العالجية.

الدوحة -  صحتك ثروتك

 أصدرت وزارة الصحة العامة تعميمًا للمنشآت 
الصحية الخاصة في الدولة، بإيقاف بعض الخدمات 

الصحية غير الطارئة. وتضمن التعميم إيقاف تقديم 
الخدمات الطبية بعيادات األسنان، والجلدية والليزر، 

وجراحة التجميل، والعمليات الجراحية، مع استثناء 
الحاالت الطارئة.كما تضمن التعميم كذلك إيقاف 

خدمات مراكز الحمية والتغذية، وعيادات العالج 
الطبيعي، والطب التكميلي )البديل( بأنواعه 

المختلفة.وكانت وزارة الصحة العامة أصدرت في 
وقت سابق تعميمًا يلزم المنشآت الصحية في 

القطاع الخاص برفع درجة التأهب واالستعداد 
للعمل مع وزارة الصحة العامة إن دعت الحاجة.

ويأتي ذلك في ضوء اإلجراءات الوقائية والتدابير 
االحترازية التي تتخذها وزارة الصحة العامة للحد من 

انتشار فيروس كورونا )كوفيد- 19( ولضمان سالمة 
المرضى والعاملين في القطاع الطبي.

وزارة الصحة العامة:

 إلزام القطاع الخاص بإيقاف بعض الخدمات الصحية غير الطارئة
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الصيام مقوٍّ للمناعة ومخفض للقلق
الدوحة  -  صحتك ثروتك

في إطار حرص مؤسسة الرعاية 
الصحية األولية علي رفع مستوى 

الوعي وخلق أنماط سلوك تنبع من 
ثقافة المجتمع، واكتشاف األمراض 

الصحية والوقاية منها، وباعتبار 
الصحة النفسية عامال مهما في 

التأثير على الصحة البدنية، وذلك في 
إطار االستراتيجية الوطنية للصحة 

2022-2018، قدمت المؤسسة 
مجموعة من اإلرشادات النفسية 

لجميع أفراد المجتمع وبخاصة لمن 
هم في الحجر المنزلي، حيث أشارت 

أ. سارة بلوديان األخصائية النفسية 
بمركز الثمامة الصحي بمؤسسة 

الرعاية الصحية األولية إلى أهم 
النصائح واإلرشادات النفسية التي 

يجب اتباعها بالحجر المنزلي، وذلك 
نتيجة التحديات الراهنة لفيروس 

كورونا )كوفيد - 19( من أجل 
سالمة الصحة النفسية والجسدية 

وتجنب كافة المؤثرات والضغوطات 
النفسية والخارجية بطرق صحية 

سليمة، ومنها ضرورة تقبل المشاعر 
الصعبة التي قد تعتريكم نظرا 
ألن الوضع مفاجئ وغير مألوف 

ومحفوف بكثير من عدم اليقين 
وربما الخوف، ال سيما بعد استمرار 
الحجر ألكثر من أسبوعين، والرضا 

باألمر الواقع كجزء من اإليمان 
بقضاء اهلل خيره وشره، الذي هو ركن 

من أركان اإليمان.
وأضافت أن لكل شعور رسالة 
ووظيفة في حياتنا االنفعالية، 

فرسالة الخوف هي التأهب للخطر 
والحرص على االلتزام بإجراءات 

السالمة، ورساله الروتين اليومي 
وأوقات الفراغ تساعد في البحث عن 
خيارات أفضل لقضاء الوقت، ورسالة 
القلق على شح األرزاق مثال، وال سيما 

لمن ال يعتمد على الراتب، هي أن 
يشرع في االشتغال على خيارات 

أنسب للظروف الحالية.
ونصحت بالشعور باالمتنان 

كاستراتيجية نفسية لتعزيز الشعور 
بالسالم، ولما لها من تعزيز للمناعة 

النفسية والجسدية، والحمد على 
النعم وخاصة أن هناك ماليين 

من البشر في الشوارع والمالجئ 
والحروب. والحمد هلل ففي الوقت 

الذي طلب منكم المكوث في 
المنازل مع التمتع بالصحة والعافية، 
فالكثير على األسرة بالمستشفيات، 

وهناك من يقضى الحجر في 
وحدة وخوف وبال سكن وال أنيس، 

والحمد هلل على نعم الطعام 
والكهرباء والماء والتكنولوجيا.. 

الخ، قال تعالى: )وإن تعدوا نعمة 
اهلل ال تحصوها( صدق اهلل العظيم، 

فضرورة الشعور بالمحبة واالمتنان 
لكل األشياء المحيطة حولنا.

وأشارت بلوديان إلى أهم النصائح 
العملية ومنها اإلنجاز لما يزيد 

الشعور بالرضا عن النفس والفرح 
ويخفف من الشعور بالذنب على 

ضياع الوقت، وكثير من أشكال 

اإلنجاز متاحة بالحجر المنزلي ومنها 
الصيام وما له من فوائد دينية، فهو 

مقوٍّ للمناعة )صوموا تصحوا( صدق 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 

ومخفض للقلق ومزٍك للنفس، فهو 
تدريب عملي على الصبر الذي يعتبر 

أهم مهارات الحياة على اإلطالق.
وذكرت أن التأمل منظم لوظائف 

المخ، وقد يغني الشخص عن 
استعمال كثير من األدوية إذا تمت 
ممارسته بصحة وانتظام، وبالتأمل 

يتصل اإلنسان بذاته فيرتفع وعيه 
وينتظم شعوره ويصفو ذهنه 

ويزيد تركيزه، فيصبح أكثر إنتاجية 
في العمل وأكثر وداً وتسامحًا مع 

اآلخرين، وقد وجدت البحوث النفسية 
العصبية أنه يزيد من السيروتونين 

في المخ، فيعطي اإلنسان الشعور 
بالسعادة.

وأضافت أن التواصل اإليجابي بين 
أفراد األسرة وإظهار الود عن طريق 
اإلصغاء الفعال واالحترام والمدح 

يحفز هرمون األوكسيتوسين الذي 
تقول بعض الدراسات النفسية 

العصبية إنه عالج لحاالت االكتئاب 
والقلق ومشاكل األمعاء، والرياضة 
مهمة للصحة النفسية تماما كما 

هي مهمة للصحة الجسدية، فهي 
تقاوم شيخوخة الجهاز العصبي 

وضرورية أثناء الحجر، ليس ألن الحركة 
تقل منطقيا ويخشى زيادة الوزن، 
ولكن ألن الرياضة تحفز المخ على 

إفراز هرمون األندروجين المسؤول عن 
الشعور بالمتعة، مع االهتمام بالزرع 

وإن كان على النوافذ والبلكونات 
يضفي البهجة والسرور على النفس، 

فال شك أن االتصال بالتربة ومنظر 
الخضرة يريح النفس ويجلب الطاقة 

اإليجابية، مع القراءة والتعلم عن بعد 
فهي فرصة للسياحة بين العقول 
والفضاءات وعبر األزمنة، وأنتم في 

منازلكم، وتلك منحة عظيمة وهي 
في األصل عبادة فأول ما أمر به نبينا 

العظيم هو أن )اقرأ(، فالحجر الصحي 
فرصة لممارسة كل المواهب 

والهوايات المؤجلة كالحرف اليدوية 
مثل الطبخ والرسم والعزف والكتابة.

وأخيرا نصحت األخصائية النفسية 
بالتقليل من التعرض لنشرات 

األخبار وطول الجلوس على 
وسائل التواصل االجتماعي، فما 
يجب أن تعرفوه عن الفيروس قد 

عرفتموه، وليس مهما أن تراقبوا عدد 
المصابين والوفيات.

كتب  -  مفيد القاضي

تماشيًا مع التطورات المتسارعة 
المتعلقة بانتشار فيروس كورونا 2019 

)كوفيد19-( محليا وعالميًا اتخذت وزارة 
الصحة العامة عددًا من اإلجراءات 

اإلضافية بهدف الرصد والكشف عن 
أي حاالت يشتبه في إصابتها بالعدوى 

بشكل مبكر والحد من انتقالها بين 
أفراد المجتمع، باإلضافة إلى تطبيق 

التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة 
العالمية في هذا الصدد.

 حيث تم تهيئة عدد من البنايات السكنية 
المجهزة بجميع سبل الراحة الستضافة 
األشخاص الذين تنطبق عليهم معايير 

الحجر الصحي، مع مواصلة فرز األشخاص 
الذين تظهر عليهم الحمى واألعراض 

التنفسية ليتم تحويلهم إلى مركز 
األمراض االنتقالية والقيام بالفحوصات 

الالزمة وتقديم العالج المناسب. ويتم 
أيضا تجهيز مستشفيات ميدانية في حالة 

ازدياد الحاالت المصابة بفيروس كورونا..

وتحرص وزارة الصحة العامة على اإلبقاء 
على حالة التأهب واليقظة المرتفعة في 

القطاع الصحي لكشف وعزل والتبليغ 
عن أي حالة مشتبه إصابتها بالفيروس، 

وكذلك رفع درجة التأهب في مكافحة 
انتقال العدوى بالمستشفيات والمراكز 

الصحية.

 وفي الوقت الذي تتابع فيه وزارة الصحة 
العامة مستجدات الوباء عن كثب على 

مدار الساعة، توصي الوزارة بضرورة 
المحافظة على اإلجراءات الوقائية 

األساسية من قبل أفراد المجتمع..
  فإن اتباع اإلجراءات الموصى بها من وزارة 

الصحة العامة يمكن أن يسهم بشكل 

فعال في احتواء الفيروس والحد من 
انتشاره من خالل التزام أفراد المجتمع 

بالنصائح العامة والتقيد باإلجراءات 
واإلرشادات الوقائية التي تنصح بها وزارة 

الصحة العامة وتحليهم بروح المسؤولية 
والحرص على أخذ المعلومات من المصادر 

الموثوقة.
يذكر أن فريق االستجابة السريعة في وزارة 

الصحة العامة يعمل على مدار الساعة 
ويتلقى أي بالغات أو استفسارات تتعلق 

باألمراض االنتقالية على رقمي الخط 
الساخن.

وقامت مؤسسة الرعاية الصحية مؤخرا 
بإضافة مرفقين صحيين مخصصين 

لفحص فيروس كورونا وهما مركز غرافة 
الريان ومركز أم صالل الصحي إضافة 

إلى مركزي روضة الخيل ومعيذر الصحي، 
وذلك نظرا إلى التطورات الحالية الخاصة 
بفيروس كورونا والغايات المحافظة على 

الصحة العامة حيث تقوم مؤسسة الرعاية 
الصحية االولية بتاخذ التدابير الوقائية لمنع 

انتشار فيروس كورونا.ِ

اعلنتها وزارة الصحة العامة لمواجهة فيروس كورونا:

حالة التأهب واليقظة المرتفعة في القطاع الصحي



7تقارير األربعاء
 ٢٩  ابريل  ٢٠٢٠   

الدوحة  -  صحتك ثروتك

دعــا أطباء في مركز مكافحة التدخين 
بمؤسســة حمد الطبية جميع المدخنين 

إلى التوقف الكامل والنهائي عن 
التدخين، وأوضحوا أن التدخين بجميع 

أشكاله وأنواعه يتسبب في ضعف 
مناعة الجهاز التنفســي مما يجعل 

المدخن أكثر عرضة لإلصابة بجميع 
االلتهابات الفيروســية والبكتيرية ويقلل 

من سرعة الشفاء منها.

ويســتمر المركــز فــي مســاعدة المدخنين 
الراغبيــن فــي اإلقــالع عــن التدخين وذلك 

بنظــام العــالج عــن بعــد عبــر الهاتف، حيث 
يســتطيع المدخــن الراغــب فــي اإلقالع عن 

التدخيــن االتصــال علــى هاتفــي المركز 
)40254981 - 50800959 ( وتحديــد 

موعــد، حيــث يقــوم بعــد ذلــك أحد أطباء 
المركــز بالتواصــل معــه، ويتــم خالل هذا 
التواصــل التعــرف علــى كل المعلومــات 
المطلوبــة لتحديــد نــوع التدخيــن ودرجة 

إدمــان النيكوتيــن، وبعدهــا يتــم وضع 
خطــة العــالج والتــي قــد تضــم عددا من 

األدويــة التــي يســتطيع صرفهــا من إحدى 
صيدليــات مؤسســة حمــد الطبيــة، وفق 
نظــام صــرف الــدواء اإللكتروني بهذه 

الصيدليات.
فمــن بــاب أولــى أن يتــرك المدخنــون هذه 

العــادة الســيئة التــي تؤثــر علــى الصحة 
علــى المدييــن القريــب والبعيد.

وبســبب االســتخدام المتكرر للشيشــة 

مــن قبــل األشــخاص فــي المقاهي أو 
المنــازل مــن الممكــن أن تنقــل العديد 

مــن األمــراض الجرثومية كفيروســات 
الهربــس والكبــد الوبائــي وبكتيريــا الدرن، 

ولكــن مــع فيروس كورونــا فالموضوع 
يكــون أكثــر خطــورة بســبب مقدرة هذا 
الفيــروس علــى االنتشــار، وكيــف أنه قد 
يبقى لســاعات في الهواء واألســطح، 
كمــا أن أدوات الشيشــة قــد تكــون بيئــة 

مالئمة النتشــاره.

كتب – مفيد القاضي

قالت الدكتورة نجاة اليافعي رئيس 
قسم العناية بالفم واألسنان في 

مؤسسة الرعاية الصحية األولية لبرنامج 
»الصباح رباح« الذي يذاع على قناة الريان 

القطرية إنه في ظل الظروف الراهنة 
التي قيدت حركة سكان العالم وأثرت 
بدورها على تغيير الروتين اليومي بين 
العمل عن بعد وعدم الخروج للنزهات 

وغيرها، تغيرات عدة طالت حياة األفراد. 
من بين هذه التغيرات، النظام الغذائي 
خصوصًا أن الجميع بات متواجدا طوال 

اليوم في المنزل، مما قد يشجع 
على تناول المزيد من الطعام خاصًة 

الوجبات الخفيفة التي يكون معظمها 
من السكريات. هذا األمر قد يؤدي إلى 
اإلصابة بمشاكل في األسنان في حال 

إهمال نظافتها. لذا، وفي ضوء األحداث 
الجارية، قامت منظمة االتحاد الفرنسي 
لصحة الفم مؤخرًا بنشر توصيات حول 
أهمية العناية بنظافة الفم واألسنان 

بشكل يومي تجنبًا لمشاكلها.

وأضافت أنه كان ال بد أن يكون هناك 
توعية في ظل هذه الظروف ألن فيروس 

كورونا يدخل من خالل الفم واألنف، 
ولهذا جميع الدول في العالم بدأت في 

إجراء توعية شاملة لشعبها بطريقة 
الفيديوهات والنشرات اإلرشادية حيث 

يتكلمون من خالل هذه التوعية عن تجربة 
األطباء والممرضين الشخصية في مجال 

األسنان، وبما ان هناك نسبة 15-30% 
مصابون بالتهابات اللثة وأمراض األسنان 

ولهذا يجب الوقاية منها لعدم اإلصابة 
بفيروس كورونا.

وأشارت د. اليافعي إلى أن فيروس كورونا 
مثل أي فيروسات موجودة ال يوجد له عالج 

حتى اآلن، وكثير من االطباء والعلماء 
يعملون إليجاد أي دواء يعالج هذا الوباء.

وأشارت إلى ان تناول فيتامين سي يساعد 
على قتل البكتيريا وتقوية المناعة، ولكن 

ال يعالج فيروس كورونا، ولهذا أثبتت 
الدراسات واألبحاث أن فيتامين سي ال 

يقضي على الفيروس ولكن يعتبر داعما 
لتقوية المناعة. 

وقالت إنه يجب أن يكون هناك عناية 
خاصة للمرضى المصابين بفيروس 

كورونا، من حيث استخدام فرشاة األسنان 
يجب تغيير فرشاة األسنان يوميا لمرضى 
فيروس كورونا، وأن توضع في المهمالت 

بعد االستعمال مباشرة. أما بالنسبة 
لإلنسان العادي فيجب تغيير الفرشاة كل 

6 أسابيع وال تزيد عن 3 شهور.
وأضافت ان مؤسسة الرعاية الصحية األولية 

قامت بتأجيل كثير من مواعيد عيادات 

األسنان، وهي الحاالت التي يمكن ان 
تؤجل مثل التجميل أو الحشوة، أما الحاالت 
التي يمكن ان تراجع عيادات األسنان فهي 
الحاالت الطارئة أو الحاالت التي يوجد فيها 

ألم ال يحتمل أو انتفاخ بالوجه أو حدوث 
نزيف باألسنان أو تكسير األسنان.

ويجب على المراجع االتصال على الخط 
الساخن، حيث يوجد أطباء مختصون 
يقومون بالرد على جميع االتصاالت 

وتحديد المواعيد للمرضى.

نصائح للعناية بصحة األسنان، 
أثناء الحجر المنزلي للوقاية من 

فيروس كورونا:
1 - تناول وجبات الطعام في وقت محدد 
من أجل تنظيف أسنانك من خالل جداول 

منتظمة.
2 - الحد من استهالك الحلويات وإدخالها 
في الوجبات على مدار اليوم حتى ال تزيد 

من الحمض داخل فمك.

3 - االستفادة من الحجر المنزلي للعناية 
بنظافة الفم عن طريق استخدام خيط 

األسنان أو وسائل تنظيف ما بين األسنان 
خالل روتين العناية بها اليومي.

4 - زيادة فرك األسنان باستخدام فرشاتك 
الخاصة مع استخدام وسائل تنظيف ما 

بين األسنان على وجه الخصوص )الخيوط 
الفلزية المترابطة، الفرشاة المستقيمة 
صغيرة الحجم، مزيالت الجير الخشبية( 
لتوازن نظافة أسنانك مع زيادة معدل 

تناول الوجبات الخفيفة.
5 - توصي منظمة االتحاد الفرنسي لصحة 

الفم، في حال عدم إمكانية إتمام زيارتك 
الروتينية لطبيب األسنان لفحص صحتها، 
بسبب الحجر المنزلي، باستخدام معجون 
األسنان بشكل دائم والذي يحتوي على 
نسبة عالية من الفلور )أكثر من 1500 

جزء في المليون من الفلورايد(.
6 - احرص على عدم مشاركتك فرشاة 

أسنانك مع أحد أبداً.

دكتورة نجاة اليافعي.. مؤسسة الرعاية الصحية األولية:

تغيير فرشاة األسنان يوميا لمرضى كورونا

اإلقالع عن التدخين.. استشارات بالهاتف



كتب – مفيد القاضي

تعلن مؤسسة الرعاية الصحية األولية 
لجميع مراجعيها المسجلين في مدينة 
الشمال عن بدء استقبالهم في مقر 
»مركز الرويس الصحي« الجديد اعتبارًا 

من يوم األحد الموافق 29 مارس 2020 
في إطار االفتتاح التجريبي للمركز ليكون 

بديال عن مركز الشمال الصحي القديم 
وذلك ضمن اهتمام الدولة بالقطاع 
الصحي ووفق االستراتيجية الوطنية 
للرعاية الصحية األولية في تقديم 

رعاية أولية شاملة ومتكاملة تتمحور 
حول الشخص نفسه وتعمل في إطار 

الشراكة مع األفراد واألسرة والمجتمعات 
لتعزيز الصحة ورفاهية الجميع في دولة 

قطر على مستوى عالمي.

وأكد السيد خميس الخالدي مدير المركز، 
أنه تم تزويد مركز الرويس للصحة والمعافاة 

الجديد بجميع المتطلبات الالزمة لتقديم 
مستوى متميز من الخدمات الصحية والطبية 

على الوجه األمثل.
وأضاف »ال يعتبر مركز الرويس الصحي من 
المراكز الصحية التقليدية ألنه يستند على 

تحويل الخدمات الصحية األولية من كونها 
عالجية إلى كونها أكثر تركيزاً على مساعدة 

الناس على عيش حياة صحية، كما يوفر 
المركز باإلضافة إلى العيادات العامة جلسات 
العالج الطبيعي وعيادات اإلقالع عن التدخين 

واالستشارات الغذائية ومرافق تعزيز الصحة 
وخدمات إضافية لدعم المجتمع الصحي عن 
طريق تحسين نمط الحياة وتعديل السلوك، 

وتوسيع نطاق الفحص باإلضافة لتعزيز 
الخدمات الطبية«. وأضاف الخالدي بأنه يُعد 

من المراكز األكثر تطوراً وأحدثها وهو أحد 
مراكز المعافاة في المؤسسة، منوها إلى 

حرص مؤسسة الرعاية الصحية األولية على 
توفير خدمات صحّية آمنة ومتطورة للمجتمع.

كما يضم المركز نخبة من الكوادر الطبية 

والتمريضية في مختلف التخصصات، ومزود 
بطاقم إداري مؤهل لتلبية احتياجات الجمهور، 

فضاًل عن تجهيزه باألدوات واألجهزة التي 
تتناسب مع حجم وعدد سكان المنطقة 

الواقع في نطاقها. وفي حوار مفصل مع مدير 
مركز الرويس الصحي خميس الخالدي أجاب 
على الكثير من األسئلة واالستفسارات التي 

تدور في أذهان أهالي المنطقة والمستفيدين 
من خدمات المركز الجديد.. وكانت اإلجابات 

على النحو التالي:
-ما هي الطاقة االستيعابية للمركز 

الصحي الجديد؟
*الطاقة االستيعابية للمركز هي 10,000 

في السنة األولى وسوف تزيد إلى 50,000. 
-ما هي طريقة التسجيل أو نقل 
الملفات للمركز الصحي الجديد؟

*تم تحديد موقع إلكتروني خاص إلبداء 
الرغبة والتسجيل بالمركز إلى جانب 

الحضور شخصيًا وملء استمارة خاصة 
بالتسجيل بمركزك الصحي الحالي.

 -ما هي العيادات التخصصية التي 
ستتوفر في المركز؟ 

عيادات طب األسرة ومتابعة الحمل وما 
بعد الوالدة، الطفل السليم والتحصينات 

الدورية والمرأة السليمة واألمراض غير 
االنتقالية، اإلقالع عن التدخين واألمراض 

االنتقالية وتحصينات السفر والفحص 
الصحي الذكي واألسنان واألذن واألنف 

والحنجرة وفحص السمع واألمراض الجلدية 
والعيون وقياس النظر واستشارات صحة 

األم والطفل وأخصائي التغذية والتثقيف 
الصحي والعالج الطبيعي، وأيضا هناك 

وحدة غسيل الكلى )تحت إدارة مؤسسة 
حمد الطبية(.

 -ما هي مواعيد العمل الرسمية التي 
يتم اعتمادها للعمل بالمركز الصحي 

الجديد؟ 
*من السابعة صباحًا وحتى الحادية عشرة 

مساًء جميع أيام األسبوع، و24 ساعة 
طوال األسبوع لخدمة الحاالت العاجلة.

-ما هي المناطق السكنية التي 
سيغطيها المركز الصحي الجديد؟ 

*هي محددة في خريطة مدينة الشمال 
بالمناطق التالية: 77 و78و 79 وحسب 
المناطق التابعة لها، فهي أكثر من 25 

منطقة سوف تستفيد من خدمات المركز 
الصحي.

-هل سيقدم مركز الرويس الصحي 
الخدمة عن طريق نظام المواعيد أيضًا 

أم أنه سيتبع النظام القديم؟
*سوف نستمر بنظام المواعيد، وأيضا 

هناك نظام دخول المرضى من غير 
مواعيد بعد التصنيف. 

كما نشجع المرضى على المتابعة مع 
طبيب األسرة الخاص بهم لضمان استمرارية 

الرعاية وبناء العالقة الوثيقة بين الطرفين.
-ما هي الخدمات التي يتميز بها المركز 

الصحي الجديد عن المراكز القديمة؟
*المبنى الجديد نموذجي وبطاقة 

استيعابية أكبر ويقدم خدمات المعافاة 
والعالج الطبيعي في نفس المبنى ومن 
خالل أجهزة حديثة توفرها مؤسسة الرعاية 

الصحية األولية. 
-هل يحتوي المركز على أجهزة أشعة 

وتحاليل مطورة أم أنه يعتمد أيضًا على 
التحويل لمستشفى حمد؟

* سوف يحتوي المركز على أجهزة أشعة 
وموجات فوق الصوتية وأجهزة خاصة 

بالمختبر، وهي خدمات سوف تريح أهالي 
مدينة الشمال من الذهاب إلى الدوحة.

-كم عدد المراجعين المفترض تسجيلهم 
في المركز في العام األول؟ 

*سيتم نقل جميع المراجعين المسجلين 
من المركز القديم إلى الجديد، كما يمكن 
استيعاب عدد أكبر من المراجعين في حال 

انطبقت عليهم شروط التسجيل.
 -هل تم استكمال تعيين الكادر 

الوظيفي للمركز الصحي الجديد؟ 
*تــم وضــع خطــة لتوظيف الكوادر الطبية 

والخدمات اإلدارية التي تتماشــي مع نمط 
العمــل بالمركــز الجديــد العام الماضي، 

وســيتم زيادة الكادر طبقا لالحتياجات.

 -- مــا هو عدد األطباء والطاقم 

التمريضي واإلداريين؟ 
*األطبــاء 18، التمريــض41، والكادر 

اإلداري16، والخدمات الطبية المســاعدة 
29 كادرا، والعــدد قابــل للزيــادة طبقــا لزيادة 

عدد المرضى.

-هل األنظمة اإللكترونية متاحة في 

المركز الصحي الجديد؟ 
* نعم متاحة والملفات ســتكون الكترونية 

»سيرنر«.

 -هل المركز الصحي الجديد ســيقدم 

خدمات الصحة والمعافاة ألهالي مدينة 
الشمال، وما هي فئتها؟ 

*نعم ســتقدم هذه الخدمات في ظل 
وجــود النــادي الصحي المجهز بأحدث 

األجهزة الرياضية وكذلك حمام الســباحة.

 -هل ســيكون هناك قسم للطوارئ، 

وهل سيتبع مؤسسة حمد؟
*بالتأكيد، قمنا بتوفير خدمة الطوارئ 

للحاالت العاجلة التي تتبع مؤسســة 
الرعايــة الصحيــة األولية، وكذلك هناك 

خدمــة الحــاالت العاجلــة لألطفال وهي تتبع 
مؤسســة حمد الطبية. 

-هــل مركز الرويس الصحي الجديد بديل 

لمركز الشــمال القديم أم أنه إضافة 
للتخفيف من االزدحام والضغط على 

المركز القديم؟ 
*مركــز الرويــس الصحــي الجديد هو بديل 

للمركز القديم الذي ســوف تنتهي خدماته 
وتتوقف.

 -كم تبلغ المســاحة اإلجمالية للمركز 

الصحي الجديد؟ 
*مســاحة االرض m² 25,001، ومســاحة 

المبنــي m² 14,975 وهــو مكــون من 
طابقيــن ودور تحــت األرض.
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مؤسسة الرعاية الصحية األولية:

افتتاح مركز الرويس الصحي 



 الدوحة – صحتك ثروتك

في إطار حرص مؤسسة الرعاية 
الصحية األولية على نشر الوعي 

والثقافة الصحية حتى تصبح 
كنمط سلوك منبثق من الثقافة 

العامة للمجتمع، وفي ظل الظروف 
الراهنة التي شهدت تزايد االهتمام 

بالنظافة والتعقيم سواء على 
المستوى الشخصي أو نظافة 

البيئة المحيطة بنا لضمان الحد 
من انتشار العدوى، فتعتبر األسطح 
المنزلية ومكاتب العمل عامال من 

عوامل نقل العدوى، لذا وجب علينا 
االهتمام بتعقيمها ونظافتها، 

وحول كيفية العناية بها.. 
 

أشار أ. محمود عبد الرحمن أخصائي 
التغذية بمؤسسة الرعاية الصحية 
األولية إلى أنه يعتبر الكلور مطهرا 
قويا وفعاال للقضاء على البكتيريا 

والفطريات والفيروسات )بما فيها 
اإلنفلونزا والكورونا »كوفيد19-«( 

حيث يحتوي الكلور المخصص 
لالستعمال المنزلي على 5 % 

هيبوكلورايت الصوديوم وسعره 
بمتناول الجميع. 

ونوه بأنه ينصح باستعماله لتعقيم 
المنشآت الصحية واألسطح المنزلية، 

ويجب توخي الحيطة والحذر عند 
استعماله حيث يمكنه أن يسبب 

مشاكل جلدية وتنفسية أو تسمما 
إذا استعمل بشكل خاطئ، فضاًل 
عن سهولة تفاعله مع المنظفات 

أو المواد الكيميائية األخرى، 
ويجب تخفيف الكلور بالماء كما 

يمكن وضعه بعبوة رذاذ لسهولة 
االستخدام في تعقيم األسطح، وال 
يُستعمل الكلور للتنظيف أو إزالة 

األوساخ لذلك يجب تنظيف األسطح 
بأي منظف منزلي قبل استعمال 

الكلور حيث تؤثر األوساخ وأي مواد 

عضوية على فعالية الكلور. 
وذكر أهم اإلجراءات إلعداد واستخدام 
الكلور المخفف بوضع كمامة وارتداء 
قفازات ومريول عند استخدام الكلور 
لتجنب استنشاقه ومالمسته للجلد 
أو تطاير الرذاذ منه على العينين أو 
المالبس، حيث إنه يؤذي العينين 
ويترك بقعًا ويغير ألوان المالبس، 
ويجب خلط واستخدام المحلول 

في المناطق جيدة التهوية، كما 
يستحسن فتح النوافذ، وينصح بوضع 
ما بين 20-10 ملل من الكلور لكل 

ليتر من الماء ويستخدم التركيز 
األدنى للتطهير المنزلي العام، أما 
بالنسبة لتعقيم األسطح أو المواد 

الملوثة بالقيء أو إفرازات األنف 
والفم فيجب تحضير التركيز األعلى. 

وينصح باستخدام الكلور المخفف 
بالماء في غضون 24 ساعة حتى 
ال يفقد فعاليته، مع تخفيف الكلور 

بالماء البارد وليس الحار للحفاظ 
على فعاليته، يجب استعمال قطعة 
قماش نظيفة خالية من األوساخ أو 

بقايا المنظفات األخرى، وعند االنتهاء 
من مسح األسطح يجب االنتظار 

لمدة 10 دقائق على األقل ومن ثم 
مسحه مرة أخرى، بقطعة قماش 

رطبة، هذه الخطوة ضرورية خصوصا 
لألسطح التي نضع عليها الطعام.

وأكد على أهم االحتياطات التي 

يجب اتخاذها عند استعمال الكلور 
ومنها: 

تجنب استخدام مواد الكلور على 
المعادن والصوف والنايلون والحرير 

والنسيج المصبوغ واألسطح 
المطلية، مع تجنب مالمسة العينين، 
إذا دخل المبيض إلى العين اشطفه 

فورًا بالماء لمدة 15 دقيقة على 
األقل مع استشارة الطبيب، وعدم 

استخدام مواد التبييض مًعا أو مزجها 
مع المنظفات المنزلية األخرى ألن 

ذلك يسبب تفاعالت كيميائية وإنتاج 
غاز سام خصوصا مع المنظفات 
الحمضية مثل تلك المستخدمة 
لتنظيف المرحاض، ويجب تخزين 
الكلور في مكان بارد بعيًدا عن 

أشعة الشمس ومتناول األطفال، 
ويتحلل الكلور مع مرور الوقت 

ولضمان فعاليته ينصح بشراء عبوة 
حديثة اإلنتاج وتجنب اإلفراط في 

التخزين.
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خدمة االستشارات العاجلة بمؤسسة حمد الطبية 
الدوحة– صحتك ثروتك

بدأت مؤسسة حمد الطبية مؤخراً في 
تقديم العديد من خدماتها االعتيادية 

عن بُعد بما في ذلك خدمات 
االستشارات العاجلة، وذلك في إطار 
جهود المؤسسة للتصدي لفيروس 

كورونا )كوفيد19-(. وفي هذا الصدد 
أوضح الدكتور/ خالد الرميحي – رئيس 

قسم المسالك البولية بمؤسسة حمد 
الطبية والمشرف على إدارة خدمة 

االستشارات العاجلة- أنه وعلى الرغم 
من أن الحصول على الرعاية الصحية 

عبر الهاتف قد يمثل تغيراً كبيرًا 
بالنسبة للكثير من المرضى فإنه 

يمكن في الواقع التعامل مع الكثير 
من الحاالت الطبية وإدارتها عن بُعد. 

وأضاف الدكتور/ الرميحي: »تسببت 
جائحة فيروس كورونا )كوفيد19-( 

في تغييرات جذرية في طريقة تقديم 
الخدمات الطبية، حيث تقدم معظم 

أقسام العيادات الخارجية لدينا اآلن نحو 
90 في المائة من خدماتها االعتيادية 
عن بُعد، كما زاد المعدل لدى بعض 
األقسام مثل قسم المسالك البولية 

لتصبح 100 في المائة من زيارات 
عياداته الخارجية تتم عن بُعد. نحاول 

قدر اإلمكان تجنيب مرضى الحاالت 
االعتيادية – وخاصة المرضى األكثر 
عرضة لخطر العدوى- الحاجة لزيارة 

العيادات والتواجد داخل المستشفى، 
حيث ندرك جميعًا أن اإلصابة بفيروس 

كورونا )كوفيد19-( قد تؤدي إلى 
اإلصابة بمضاعفات خطيرة أو حتى 

للوفاة، وخاصة لألشخاص الذين 
يعانون بالفعل من مشاكل صحية 

أخرى. ومن خالل تقديم الرعاية الصحية 
عبر الهاتف ومكالمات الفيديو فإنه 

يمكن تجنيب المرضى خطر التعرض 
لفيروس كورونا وفي الوقت ذاته 

ضمان توفير رعاية عالية الجودة لهم 
تضاهي مستوى الرعاية المقدمة 
في المستشفى«.   وعلى الرغم 

من أن مؤسسة حمد الطبية تقدم 
منذ عدة سنوات بعض خدمات 

العيادات الخارجية عن بُعد، إال أن هذه 
الخدمة تُعد جديدة لحاالت الرعاية 

العاجلة. ويوضح الدكتور/ الرميحي أن 
االستشارات العاجلة يتم تقديمها عبر 

الهاتف ضمن أربعة عشر تخصصًا طبيًا 
مختلفاً. 

وأضاف الدكتور الرميحي بقوله: 
»يتولى أطباؤنا تقديم هذه الخدمة 

الطبية المخصصة للمرضى المصابين 
بحاالت مرضية غير مهددة للحياة، وهي 

متوفرة حاليًا في التخصصات التالية: 
المسالك البولية، العظام، الجراحة 

العامة، الطب الباطني، األنف واألذن 
والحنجرة، الجلدية، األعصاب، طب 
األسنان، أمراض الدم، األورام، طب 

األطفال، طب النساء، القلب، والصحة 

النفسية. وسيتم خالل األسابيع 
المقبلة توسعة هذه الخدمة لتشمل 

تخصصات أخرى بما في ذلك طب 
الشيخوخة، وعالج األلم. يمكن ألي 

فرد من الجمهور من حاملي البطاقات 
الصحية سارية المفعول االستفادة 
من خدمة االستشارات العاجلة عن 

طريق االتصال على الرقم 16000 بين 
الساعة 7 صباحًا والساعة 10 مساًء 

طوال أيام األسبوع بما في ذلك أيام 
عطلة نهاية األسبوع«. 

 بدوره قال الدكتور محمد العتيق، 
رئيس قسم العظام بمؤسسة حمد 

الطبية وعضو اللجنة التوجيهية 
لمشروع خدمة االستشارات العاجلة: 
»يسهم تقديم الرعاية العاجلة عن 
بُعد في تخفيف بعض األعباء على 

خدمات الطوارئ وهو ما يضمن توفر 
موارد هذه الخدمات عند الحاجة. كما 

يتيح ذلك تجنيب المرضى الحاجة 
لزيارة المستشفى إذا لم يكن ذلك 
ضروريًا«.  وأوضح الدكتور العتيق أن 
خدمة االستشارات العاجلة استقبلت 

نحو 500 مكالمة يوميًا خالل األسبوع 
األول من عملها، مشيراً إلى أن عدد 

المكالمات يتزايد بوتيرة سريعة. وذكر 
الدكتور العتيق أن تقديم الرعاية 

الصحية عن بُعد يُعد وسيلة فعالة 
لتشخيص وعالج الحاالت المرضية 

الجديدة لدى المرضى باإلضافة إلى 
التعامل مع الطلبات االعتيادية مثل 

إعادة وصف الدواء، كما يسهم ذلك 
في ضمان حصول المرضى الذين 
تتطلب حاالتهم الحضور لمقابلة 
الطبيب على الرعاية المطلوبة. 

 وأردف الدكتور العتيق بقوله: »يحرص 
كثير من المرضى على االستفادة 
من إمكانية الحصول على الرعاية 

الطبية من منازلهم. ال تحتاج الكثير 
من الحاالت المرضية إلى الفحص 

السريري كما يمكن معالجة العديد 
من المشكالت الصحية التي يعاني 

منها المرضى دون الحاجة لإلقامة 
في المستشفى. وفي الحاالت التي 
تتطلب حصول المريض على الرعاية 

في المستشفى، يقوم أطباؤنا عبر 
الهاتف بتصنيف حالة المريض وتحويله 

للحصول على الرعاية المناسبة، 
وقد يتطلب األمر في بعض الحاالت 

تحويل المريض لقسم الطوارئ. 
يتيح تقديم الرعاية للمرضى الذين 

ال يعانون من حاالت حرجة من خالل 
االستشارة الطبية عن بُعد تخفيف 

الضغط على أقسام الطوارئ وإتاحة 
الموارد المتوفرة في هذه األقسام 

للمرضى األكثر احتياجًا إليها«.   وفي 
نفس السياق ختم الدكتور الرميحي 

حديثه بالقول: »باإلضافة إلى أن هذا 
الخيار يعد أكثر أمانًا للمرضى، فإن 

تقديم الرعاية الصحية عن بُعد يساهم 
أيضًا في الحد من فرص تعرض كوادر 

الرعاية الصحية للمرضى المصابين 
بفيروس كورونا )كوفيد19-(، وبهذا 

يكون تقديم الرعاية عن بُعد أكثر أمنًا 
للمرضى ولفرق الرعاية الصحية على 

حد سواء، كما يسهم في تقليل 
معدالت استهالك المستلزمات الطبية 
من كمامات وقفازات وأدوات الحماية 

الشخصية األخرى«.

الرعاية الصحية األولية:

 إرشادات حول العناية باألسطح المنزلية والمكتبية
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الدوحة– صحتك ثروتك

أّكدت مؤسسة حمد الطبية على األهمية 
البالغة للحفاظ على مستوى سكر 

الدم ضمن الحدود الطبيعية لدى كافة 
األشخاص للحفاظ على قدرة الجهاز 

المناعي للجسم على مقاومة األمراض، 
منّوهة أن المرضى الذين يعانون من 

أمراض مزمنة يكونون عرضة للمضاعفات 
إذا ما أصيبوا بفيروس كورونا )كوفيد – 19( 

لذا يتعيّن على هؤالء المرضى الحرص 
على ضبط معدالت سّكر الدم لديهم للحد 

من فرص تعرضهم للعدوى بالفيروس 
والمضاعفات التي قد تنجم عن هذه 

العدوى.

وقالت السيدة/ منال عثمان مدير التثقيف 
الصحي لمرضى السكري بمؤسسة حمد 
الطبية: »لقد أوضحت البيانات اإلحصائية 

الطبية بأن مرضى السكري معرضون 
لمضاعفات في حالة اإلصابة بعدوى فيروس 

كورونا )كوفيد – 19(«.
وأضافت السيدة/ منال عثمان: ال بّد من 

اإلشارة إلى أن مرضى السكري الذين ال تكون 
مستويات سّكر الدم لديهم تحت السيطرة، 

والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة 
أخرى، إلى جانب السكري، مثل أمراض القلب 

يكونون بوجه عام أكثر عرضة للعدوى بالكثير 
من األمراض الفيروسية مثل اإلنفلونزا ومرض 
التهاب الرئة البكتيري ) النيمونيا (، األمر الذي 
يُضعف من قدرة الجهاز المناعي لديهم على 

مقاومة األمراض، أما إذا تمكن مرضى السكري 
من ضبط مستويات سكر الدم وإبقائها ضمن 

الحدود الطبيعية فستكون فرص تعرّضهم 

للمضاعفات المرتبطة بفيروس كورونا )كوفيد 
– 19( ال تختلف عن األشخاص األصحاء.

وأشارت السيدة/ منال عثمان إلى ضرورة 
الحفاظ على المستويات الطبيعية لسّكر 

الدم، كون ذلك يعّد من أهّم الدفاعات ضد 
التعرض لعدوى فيروس كورونا، خاصة في 

الوقت الراهن حيث يواجه العالم جائحة كورونا 
)كوفيد – 19(، لذلك يتعّين على كافة مرضى 

السكري بجميع أشكاله الحرص على قياس 
ومراقبة مستوى سكر الدم لديهم بشكل 

متكرّر خاصة عند االستيقاظ من النوم قبل 
اإلفطار وبعد تناول اإلفطار بساعتين وبعد تناول 
وجبة الغداء بساعتين وبعد العشاء بساعتين، 
ال سّيما وأن االرتفاع المفاجئ في قراءات سكر 
الدم يعّد شيئًا مألوفًا خاصة عندما يتغّير نمط 

الحياة اليومية للمريض أو يتعرّض لكّم كبير 
من الضغط والتوتّر النفسي، وهو تمامًا ما 

يتعرض له الجميع في الوقت الراهن.
وأردفت السيدة/ منال عثمان قائلة: إن من 
الهاّم جداً أن يتّخذ مرضى السكري المزيد 

من التدابير الوقائية اإلضافية إلبقاء حالتهم 

المرضية تحت السيطرة، كما يتعّين على 
المرضى الذين يتعاطون أدوية السكري 

مواصلة تناولهم لألدوية الموصوفة لهم 
بانتظام وحسب تعليمات الفريق الطبي 

المعالج، وإذا ما كان لدى مريض السكري أي 
استفسار فعليه عدم التردد في االتصال بطبيبه 

أو بالفريق المختّص على الخط الساخن 
الخاص بمرضى السكري.

في ظل رفع مستوى جاهزية استجابة 
مؤسسة حمد الطبية للتعامل مع حاالت 

اإلصابة بفيروس كورونا )كوفيد – 19( قامت 
المؤسسة بتمديد ساعات العمل للخط 

الساخن للسكري هاتف رقم )16099 – الخيار 
رقم 4( حيث يوّفر هذا الخط خدماته لطوارئ 
السّكري من الساعة السابعة صباحًا وحتى 
الساعة العاشرة مساًء طيلة أيام األسبوع، 

ويقوم الفريق المشرف على هذا الخط 
الساخن بتزويد مرضى السكري والقائمين 

على رعايتهم بالمشورة الطبية والمعلومات 
الضرورية المرتبطة بمرض السكري وعالقته 

بفيروس كورونا )كوفيد – 19(.

 وحول الدور الوقائي الذي يؤديه أفراد أســرة 
مريض الســكري، قالت الســيدة/ منال عثمان: 

»قــد يبــدو األمــر مبالغــًا فيه، ولكن الضرورة 
تقتضي أن يتصرّف أفراد أســرة مريض الســكري 
علــى أنهــم قــد يكونــون مصدراً لمخاطر إصابة 
هــذا المريــض بعــدوى فيروس كورونا )كوفيد 
– 19( اذا لــم يتخــذوا التدابيــر الوقائيــه الالزمة؛ 
كغســل أيديهم جيداً قبل مالمســة المريض، 
واتباع أفضل ممارســات منع انتشــار العدوى، 

والحــد مــن الخــروج إلى األماكن العامة 
والتعامــل مــع الجمهــور إال للضرورة القصوى«.
وتنصح الســيدة/ منال عثمان مرضى الســكري 
باالحتفاظ بكميات كافية من أدوية الســكري 

والمســتلزمات العالجية الخاصة بهم مثل 
الحقن أو األقالم الطبية ومضخات اإلنســولين 

ولوازمها وأشــرطة الجلوكوز والمســحات 
الطبية وأشــرطة قياس الكيتونات في البول، 

كمــا تنصحهــم باتبــاع نظام غذائي صحي، 
وااللتــزام بالطــرق الصحيــة لتحضير أطعمتهم 

والمحافظــة علــى نظافــة الطعام وعدم تناول 
الطعام من خارج المنزل، عالوة على ممارســة 

التمارين البدنية – بمعدل عشــر دقائق في 
الصباح ومثلها في المســاء- والحصول على 

قســط كاف من النوم.
ويعــد االهتمــام بالنظافــة الشــخصية أمرا 
بالــغ األهميــة فــي التصــدي للعدوى، كما 

تنصــح مرضــى الســكري قبــل البدء بصوم 
شــهر رمضان بضرورة استشــارة الطبيب أو 
فريــق الخــط الســاخن للســكري عــن مواعيد 

تنــاول أدويــة الســكري أثنــاء الشــهر الفضيل، 
ومراقبــة الســكر بالــدم حســب تعليمات 

الطبيــب أو المثقــف الصحــي، واإلكثــار من 
شــرب الماء بين وجبتي اإلفطار والســحور 

وبتأخيــر وجبة الســحور.

حمد الطبية

 تؤكد على ضرورة المحافظة على مستوى السكر في الدم لمرضى السكري

افتتاح أول مستشفى ميداني
الدوحة – صحتك ثروتك

أكد السيد حسين عبد العزيز آل إسحاق، 
المدير التنفيذي لمستشفى حزم مبيريك 

العام، على زيادة الطاقة االستيعابية 
لمستشفى مبيريك بعد تخصيصه لعالج 
مرضى كورونا المستجد من 118 سريرا 

أكثر من 300 سرير حاليًا. وقال في لقاء مع 
برنامج »تراحيب« على قناة الريان: إن زيادة 
عدد األسرّة تم بشكل تدريجي، حيث قمنا 

بزيادة العدد في األسبوع األول من تخصيص 
المستشفى لعالج مرضى كورونا إلى 147 

سريرا. وأردف: ارتفعت الطاقة االستيعابية 
اآلن إلى أكثر من 300 سرير ونهدف لعدد 

560 سرير أو ما يزيد عنه.

وأكد آل إسحاق أنه تم افتتاح أول خيمة 
كمستشفى ميداني، وهي بطاقة استيعابية 

تبلغ 76 سريرا، كما تم أيضا افتتاح مستشفى 
ميداني بطاقة استيعابية تبلغ 276 سريرا، 

وأضاف: تم تحويل مبنى إدارة الطوارئ وقسم 
العالج الطبيعي والعيادات الخارجية إلى 

غرف للمرضى، باإلضافة إلى زيادة عدد أسرّة 
العناية المركزة إلى 221 سريرا، الفتا إلى 

مضاعفة الطاقة االستيعابية في إدارة الطوارئ 
من 31 إلى 65 سريرا. وأشار المدير التنفيذي 

لمستشفى حزم مبيريك العام إلى إيقاف 
استقبال حاالت الطوارئ اليومية وتحويلهم 

إلى مستشفيات أخرى لتلقي الرعاية الصحية 
الالزمة.

نقل المرضى
وحول المرضى الذين في المستشفى 

والذين لديهم مواعيد، قال آل إسحاق إنه 
تمت االستعانة بسيارات نقل المرضى وعدد 

كبير من سيارات اإلسعاف لنقل المرضى إلى 
مستشفيات أخرى، باإلضافة إلى إنشاء وحدة 

غسيل كلى متنقلة لعالج مرضى الكلى. 
وعن التحديات التي واجهتها إدارة المستشفى 

في تحويله من مستشفى عام إلى مختص 
بمرضى فيروس كورونا، قال آل إسحاق: إنه 

ليس باألمر السهل إجراء التحويل، ولكن 
بفضل دعم القيادة الرشيدة أصبح ما ينجز 
في أشهر ينجز خالل أيام، وكذلك ال ننسى 
التسهيالت التي وفرتها قيادات المؤسسة 
الطبية، حيث إن الدعم الذي نتلقاه يجعلنا 

قادرين على فعل ذلك لوجود قيادات سهلت 
لنا جميع األمور إلنجاز هذه المهمة. وعن 

الكوادر الطبية، قال آل إسحاق إنه تم زيادة 
عدد االستشاريين وكادر التمريض وموظفي 

القسم الهندسي، باإلضافة إلى انضمام عدد 
من المتطوعين بعد تدريبهم بمستوى عال، 

وتدريبهم على مكافحة انتقال العدوى. 

تقارير
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مؤسسة حمد الطبية:

اإلجراءات المتبعة عند الطلب من خدمات التوصيل

العالج بالبالزما مكمل لألدوية

الدوحة – صحتك ثروتك

تحرص دائما مؤسسة حمد الطبية على توعية المجتمع 
بالحماية من فيروس كورونا وخاصة من خالل طلبات التوصيل 
خاصة بعد إغالق المطاعم وبعض المحالت واختصرت الخدمة 

فقط على التوصيل للمنازل أو من خالل بوابات المحالت 
وذلك للتقليل من التجمعات في تلك األماكن.

ولهذا احرص دائما على تحضير الطعام في المنزل، وفي حال 
استدعت الحاجة للطلب عن طريق خدمة التوصيل للمنازل 

فيرجى اتباع التالي:
. اطلب من موظف التوصيل ترك المشتريات أمام باب المنزل

. احرص على ترك مسافة ال تقل عن متر بينك وبين موظف 
شركة التوصيل

.احرص على استخدام القفازات ذات االستعمال الواحد الستالم 
المشتريات مع التخلص منها مباشرة بالطرق اآلمنة

.احرص على الدفع االلكتروني مسبقا عن طريق استخدام 
التطبيق عند الطلب.

. اذا تم الدفع بطريقة النقد احرص أن يكون المبلغ كامال 
وذلك حتى ال يكون هناك استرجاع، ومن المهم غسل اليدين 

بعد ذلك.
. قم بتنظيف وتعقيم العبوات الغذائية قبل فتحها 

واستخدامها.
. اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 40 ثانية عند التخلص 

من جميع العبوات. 
. امسح األسطح التي تم مالمستها بعد التخلص من العبوات.
.قم بتفريغ العبوات الغذائية في أطباق نظيفة على ان يكون 

مخصصة لكل فرد من أفراد األسرة بشكل منفصل.
وتقوم وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية 

الصحية األولية بإصدار تعليمات وإرشادات يومية للحد من 
انتشار فيروس كورونا والحرص على البقاء في المنازل 
لحماية أفراد العائلة وأفراد المجتمع ألن التجمعات هي 

السبب الرئيسي النتقال العدوى، ويعتبر التوصيل للمنازل من 
الوسائل التي تحمي أفراد المجتمع وتقوم بتوصيل الخدمة 

للمنازل.

كتب – مفيد القاضي

في إطار الجهود المتواصلة لمؤسسة 
حمد الطبية في مواجهة وباء فيروس 

كورونا، قامت بنقل عينات من دم 
البالزما من المتبرعين المتعافين من 

الفيروس الستخدامها في عالج من 
هم مصابون بنفس الفيروس وكانت 
حالتهم شديدة، حيث تعد دولة قطر 

الدولة األولى في العالم التي تستخدم 
تثبيت الميكروبات لزيادة األمان في 

البالزما المعطاة للمريض.

من جانبه، قال الدكتور عبد اللطيف الخال، 
الرئيس المشارك للجنة الرصد واألوبئة بوزارة 
الصحة العامة، رئيس مركز األمراض االنتقالية 
بمؤسسة حمد الطبية لبرنامج »الصباح رباح« 

الذي يذاع على قناة الريان »إننا اليوم أول 
مرة نقوم بجمع عينات البالزما من األشخاص 

الذين تعافوا من فيروس كورونا. وسوف 
نقوم باستخدام عينات البالزما من أجل عالج 

األشخاص المصابين بالفيروس وذلك للحاالت 
الشديدة المتواجدين بالعناية المركزة«.

وأضاف الدكتور الخال أن هذا العالج سيكون 
مكمال للعالج باألدوية التي نستخدمها في 

عالج المصابين بالفيروس.
وأشار إلى أن قطر تتجه للعالج بالبالزما وهو 

أخذ المصل من المتعافين من فيروس كورونا 
وإعطاؤه للمرضى الذين تكون حالتهم 

شديدة، داعيًا المتعافين من فيروس كورونا 
للتبرع بالبالزما.

ولقد اتجهت عدة دول حول العالم لعالج 
اإلصابات الشديدة بفيروس كورونا )كوفيد 

- 19( بـ »البالزما« ومنها دولة قطر والواليات 

المتحدة األميركية ودول أوروبية.
وقالت الدكتورة منى المسلماني المدير 

التنفيذي لمركز األمراض االنتقالية بمستشفى 
حمد العام: يعد البالزما جزءا من سائل الدم، 

ولهذا نشجع األشخاص المصابين بفيروس 
كورونا وتعافوا منه وأصبحوا متعافين أن 

يتبرعوا بعينات البالزما لمساعدة من هم في 
حالة شديدة جراء اإلصابة بالفيروس.

وشددت المسلماني على ان عملية التبرع 
تساعد كثيرا في عالج كثير من الحاالت التي 

تحتاج هذه العينات.
وقال الدكتور حسام الصعوب استشاري 

األمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية إن 
المريض الذي يشفى من فيروس كورونا يتم 

أخذ عينات دم البالزما منه وذلك بعد 14 يوما 
أو أكثر من شفائه، حيث يكون جاهزا للتبرع 

بعد حضوره إلى المستشفى ويتم عمل 
فحوصات له حتى يتم التأكد من أنه سليم 

ويمكن أخذ العينات من البالزما منه.
وأضاف د الصعوب: اننا نقوم بتحضير البالزما 

حسب المواصفات العالمية الطبية في 
طريقة العالج.

ولقــد بــدأت المستشــفيات األميركية 
بالفعــل بعــالج المرضــى المصابيــن بـ 

»كوفيــد - 19« بـــ »البالزمــا« التــي تحتــوي 

علــى مضــادات حيويــة تقــوي مناعة 
المريــض. وبحســب تقاريــر إعالميــة أميركية، 

جــاءت الخطــوة بعــد أن أعطــت الوكالة 
األميركيــة لألدويــة والعقاقيــر الضــوء األخضر 

باســتخدام هــذا العــالج. وهناك بعض 
المؤسســات ومــن بينهــا المعهــد الوطني 

للبحــث الطبــي )إنســيرم( »تقــوم هذه 
التجربــة علــى نقــل البالزمــا من مرضى 
تماثلــوا للشــفاء مــن كوفيــد 19-، إلى 

مرضــى يعانــون مــن الفيــروس في محاولة 

لتزويدهــم بهــذه المناعة«.
والبالزما هي جزء من الدم السائل تتركز فيه 

األجسام المضادة بعد مرض ما، وقد ثبتت 
فعاليتها في دراسات على نطاق ضيق ضد 

أمراض معدية أخرى مثل إيبوال وسارس.. 
وتستخدم حاليًا لعالج المصابين بفيروس 

كورونا، خاصة منهم أولئك المصنفون في 
حالة خطرة.

وتحتوي البالزما على كمية مهمة من 
المضادات الحيوية القادرة على تقوية مناعة 

المريض في وجه خطر الفيروس، وهناك 
من هذه المضادات توجد في دم المصابين 

والمرضى الذين استطاعوا التغلب عليه.
ويوضح الخبراء أن هذه المضادات الحيوية 
لها القدرة على التصدي للفيروسات التي 

تهاجم جسم اإلنسان، إال أنها »تتناقص لدى 
المسنين«، ما يفسر أن األشخاص الطاعنين 

في السن يكونون أكثر عرضة للخطر إذا 
أصيبوا بـ »كوفيد - 19«.



Wash your hands
regularly with soap
and water or use a
hand sanitizer

Cover your mouth
and nose when
you sneeze, and
dispose of used
tissues

Avoid close
contact with
anyone showing
symptoms of
respiratory illness

If you experience
symptoms including 
cough,sneezing, 
and fever, limit 
your contact with 
other people

ّ

ّ

Avoid touching your 
eyes, nose and mouth 
with your hands

ّ

َ

ّ

How to protect yourself and others from infection:

For more info. Visit www.moph.gov.qa or call (16000)

للمزيد من المعلومات: يرجى زيارة الموقع االلكتروني www.moph.gov.qa أو االتصال على رقم الهاتف (16000)


