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المكثف وانعكاساتها النفسية:
»الصحة المدرسية« تقيم ورشة 
توعية بمضار األجهزة اإللكترونية

وزارة الصحة ومؤسسات القطاع الصحي تحتفل بمناسبة اليوم الوطني:

تقديم األفضل لمزيد من الرفعة والمجد لقطر الخير
 خالل مؤتمر قطر الدولي للطب النفسي والصحة النفسيّة:

وزيرة الصحة العامة تطلق دليل 
خدمات  الصحة النفسيّة

الدوحة – صحتك ثروتك
اطلقت سعادة الدكتورة/ حنان 

محمد الكواري، وزير الصحة 
العامة، رسميًا، دليل خدمات 

الصحة النفســيّة في قطر، وذلك 
خــالل فعاليات مؤتمر قطر الدولي 

الثامن للطب النفســي والصحة 
انطلقت يوم  التي  النفسيّة 

الخميس الموافق 5 ديســمبر. وقد 
قامــت وزارة الصحة العامة بتطوير 

هذا الدليل الذي يُعد األول 
مــن نوعه في قطر بالتعاون 

مع مؤسسة حمد الطبية 
الصحية  الرعاية  ومؤسسة 

األولية وســدرة للطب ومركز نوفر 
بهدف تيسير الوصول لخدمات 

الصحة النفســيّة في دولة قطر 
ومساعدة األفراد على اختيار 

الخدمات التي تتناسب مع 
احتياجاتهم.    

– صحتك ثروتك الدوحة 
نظمت وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية 

احتفاليتين بمناسبة اليوم الوطني بحضور 
سعادة الدكتورة/ حنان محمد الكواري ، وزير 

الصحة العامة، وعدد كبير من قيادات وموظفي 
الوزارة والمؤسسة، كما نظمت مؤسسة الرعاية 

الصحية األولية احتفالية مميزة بهذه المناسبة. 
وبهذه المناسبة أكدت سعادة الدكتورة / حنان 

محمد الكواري، وزير الصحة العامة أن االحتفاالت 
باليوم الوطني تعبر بجالء عن حب واعتزاز كل 

أبناء الوطن بوطنهم وقيادتهم وتاريخهم المجيد، 
وإخالصهم وحرصهم الدائم على تقديم األفضل 

لمزيد من الرفعة والتقدم والمجد لقطر الخير.

رعاية آمنة وحانية وفعالة لكافة سكان قطر:
 حمد الطبية تحتفل بمرور 40 عامًا على االلتزام نحو الصحة 

الدوحة – صحتك ثروتك
احتفلت  مؤسســة حمد الطبية 
هذا الشــهر بذكرى مرور 40 عامًا 

على تأسيســها، الذي يمثل أربعة 
عقــود من توفير رعاية آمنة وحانية 

وفعالة لكافة ســكان دولة قطر منذ 

األميري بتأسيسها  المرسوم  إصدار 
فــي عام 1979. وفي هذه الذكرى، 

أكدت ســعادة الدكتورة/ حنان محمد 
الكــواري، وزير الصحة العامة على 

دور القــادة في قطر بالتوجيه لتأمين 
شــريحة واسعة من الخدمات الصحية 

لماليين السكان خالل السنوات 
األربعين الماضية وقالت ســعادتها : 
» فخورة جدًا بمســيرة مؤسسة حمد 

الطبيــة وتحولها ليس فقط من ناحية 
القدرات، بل على مســتوى الجودة 

أيضًا«. 



وأضافت ســعادتها: باسم كافة الموظفين 
في وزارة الصحة العامة ومؤسســات القطاع 

الصحي نرفع أســمى آيات التهاني والتبريكات 
إلى حضرة صاحب الســمو الشيخ/ تميم بن 
حمــد آل ثاني، أمير البالد المفدى، وصاحب 
الســمو األمير الوالد الشيخ/ حمد بن خليفة 
آل ثاني، وســمو الشيخ/ عبداهلل بن حمد آل 

ثاني نائب األمير، وللشــعب القطري الكريم، 
بمناســبة اليوم الوطني، ونجدد العهد والوالء 

للقيادة الرشــيدة والوطن الغالي. وفي مقر 
وزارة الصحة العامة شــارك الموظفون في 

مراســم رفع العلم، كما جسدوا بأجسادهم رقم 
)18( الــذي يرمز إلى اليوم الوطني، وتضمن 

االحتفــال افتتاح معرض عن حكام دولة قطر، 
يعرف بأبرز إســهاماتهم الوطنية العظيمة منذ 
عهد اآلباء المؤسســين الذين استطاعوا توحيد 
البالد في مرحلة بالغة التعقيد وإرســاء معالم 

دولتنا على أســس قوية، وحتى عهد حضرة 
صاحب الســمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني 

أمير البــالد المفدى ، حيث تنعم بالدنا بحمد 
اهلل تعالى بالتقدم واالســتقرار والرخاء.

كما اكتســت الوزارة باللون األدعم احتفااًل 
باليــوم الوطني، كما تزينت واجهة وردهات 
المبنى باألعالم وشــعار اليوم الوطني لهذا 

العام: »حوى المجد واآلداب في عشــر سنّه 
ونــــال المعالــي كلّهــا والمراجــل«

»المعالي كايده«، والمســتوحى من قصيدة 
للمؤســس الشيخ/ جاسم بن محمد بن ثاني 

)طيــب اهلل ثراه(. وتم كذلك تنظيم عدد 
من المســابقات المتنوعة والتي شارك 

فيهــا الموظفون بفعالية، وذلك في أجواء 
رائعة. احتفالية 

ونظمت مؤسســة حمد الطبية احتفااًل 
مميزًا بهذه المناســبة، ومن المقرر أن 

تســتمرّ فعاليات االحتفال في مختلف مرافق 
المؤسســة حتى 18 ديسمبر، بمشاركة 

المرضــى والزّوار وكوادر الرعاية الصحية وأفراد 
أســرهم والذين تّمت دعوتهم للمشاركة، 

وتتضّمن الفعاليات مجموعة من النشــاطات 
الترفيهيــة والثقافية التي تعكس التراث 

القطــري والعادات والتقاليد األصيلة. وقال 
الســيد/ علي عبداهلل الخاطر، رئيس لجنة  

االتصــاالت العليا للرعاية الصحية في وزارة 
الصحــة العامة والرئيس التنفيذي لالتصال 

المؤسســي في مؤسسة حمد الطبية: 
»نحرص في وزارة الصحة العامة ومؤسســات 

القطاع الصحي على المشــاركة الفعالة 
في المناســبات الوطنية، فاحتفالنا باليوم 

الوطنــي لدولة قطر كّل عام إنما هو احتفال 
بميالد دولتنا الحبيبة وما تتمتع به من ســمعة 

طيبة وطموح نحو تحقيق رفعة اإلنســانية، هذه 
الدولــة الفتيّة التي التزمت بالعمل الدؤوب 

لمواصلــة النمو والتطّور تحقيقًا ألهداف رؤية 
قطــر 2030 ، وإنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا 

أن تســهم مؤسسة حمد الطبية بدور فاعل في 
تحقيــق هذه األهداف«. وحول الفعاليات التي 

نظمتها المؤسســة بهذه المناسبة قال:»تعتبر 
هذه المناســبة العزيزة على قلوب أهل قطر 

فرصة رائعة تشــارك فيها كوادر مؤسسة 
حمــد الطبية مرضاها وزّوارها من مواطنين 

ومقيميــن االحتفال بالتراث القطري والثقافة 
القطريــة«. وأضاف:» تزامنًا مع االحتفاالت 

باليوم الوطني لدولة قطر، تحتفل مؤسســة 
حمد الطبية بمرور أربعين عامًا على مباشــرتها 

تقديم الرعاية الصحية للســكان في قطر، 
ومنذ تأسيســها بموجب مرسوم أميري في 

العام 1979، حققت المؤسســة في ظل 
القيــادة الحكيمة لدولة قطر نمّوًا هائاًل واكب 

النمّو الُمّطرد والمتســارع في عدد السكان 
فــي الدولة، ويتجلّى هذا النمّو واضحًا في 

التوّســع على صعيد المرافق والمستشفيات 
والتحســن الملحوظ في الجودة النوعية 

لخدمــات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى«.
وقال الســيد / حمد جاسم الحمر، مدير إدارة 

العالقــات العامة واالتصال في وزارة الصحة 
العامة: »إن االحتفاالت المقامة بمناســبة 

اليــوم الوطني تأتي تعزيزًا للوالء واالنتماء 
للوطن الغالي والقيادة الرشــيدة، وتعكس 

المشــاركة الفاعلة من جميع الموظفين 

حرصهم الكبيــر على التعبير عن مدى حبهم 
واعتزازهم بقطــر الخير والنماء والتعبير عن 
مشــاعرهم الصادقة بهذه المناسبة الغالية 
علينــا جميعًا«. وأضاف الحمر: »لذلك نحرص 

في وزارة الصحة العامة ومؤسســات القطاع 
الصحي علــى تنظيم فعاليات مميزة بهذه 
المناســبة الوطنية الغالية تجسد جانبًا من 
تراثنا األصيل والمشــاركة في الفرحة بيوم 

الوطن«.  كما عبر الموظفون عن ســعادتهم 
الغامــرة باالحتفال باليوم الوطني، وثمنوا 

الفعاليات واألنشــطة المتميزة التي تنظمها 
الوزارة ومؤسســات القطاع الصحي في إطار 

االحتفال بهذا اليوم. وتجدر اإلشــارة إلى أنه 
يتــم االحتفال باليوم الوطني في الثامن 
عشــر من شهر ديسمبر من كل عام وهو 
تاريخ تولي الشــيخ/ جاسم بن محمد  بن 

ثاني مؤســس قطر الحديثة الحكم في البالد 
في عام 1878.

إصدار

إعداد وتحرير
مفيد القاضي

تصميم وإخراج
سامر السوافطة

وزارة الصحة ومؤسسات القطاع الصحي تحتفل بمناسبة اليوم الوطني:

تقديم األفضل لمزيد من الرفعة والمجد لقطر الخير

تقارير األربعاء2
2 ٢٥  ديسمبر  ٢٠١٩   

– صحتك ثروتك الدوحة 
نظمت وزارة الصحة العامة ومؤسســة حمد 

الطبية احتفاليتين بمناســبة اليوم الوطني 
بحضور سعادة الدكتورة/ حنان محمد 

الكــواري، وزير الصحة العامة، وعدد كبير من 
قيادات وموظفي الوزارة والمؤسسة، كما  

نظمت مؤسســة الرعاية الصحية األولية 
المناسبة. بهذه  مميزة  احتفالية 

وبهذه المناسبة أكدت سعادة الدكتورة/ 
حنــان محمد الكواري، وزير الصحة العامة 

أن االحتفــاالت باليوم الوطني تعبر بجالء 
عــن حب واعتزاز كل أبناء الوطن بوطنهم 

وإخالصهم  المجيد،  وتاريخهم  وقيادتهم 
وحرصهــم الدائم على تقديم األفضل لمزيد 

من الرفعــة والتقدم والمجد لقطر الخير.



وزارة الصحة ومؤسسات القطاع الصحي تحتفل بمناسبة اليوم الوطني:

تقديم األفضل لمزيد من الرفعة والمجد لقطر الخير

من جانبها، أوضحت ســعادة الدكتورة/ حنان 
الكــواري، أن عملية تقديم خدمات الصحة 
النفســيّة قد شهدت توسعًا خالل السنوات 

األخيرة.  وأضافت ســعادتها: »لقد شهد 
قطــاع الرعاية الصحية نموًا هائاًل على مدار 

العقد الماضي، وقد شــكل التوسع في 
خدمات الصحة النفســيّة جزءًا مهمًا من هذا 
النمــو والتطور. يوفر نظام الرعاية الصحية 
في قطر اآلن مجموعة واســعة من خدمات 

الصحة النفســيّة، ومن المهم للغاية أن 
يتعــرف جميع األفراد على كيفية الوصول 
لهذه الخدمات واالســتفادة منها وكيفية 

اختيار الخدمات التي تتناســب مع احتياجاتهم 
الصحيــة. يقدم الدليل الجديد مصدرًا واضحًا 

ودقيقًا للتعرف على خدمات الصحة النفســيّة 
في دولة قطر«.     

ويأتي إصدار دليل خدمات الصحة النفســيّة 
بعــد أن كانت وزراة الصحة العامة قد أطلقت 

العــام الماضي دليل الخدمات الصحية في 
دولة قطــر بأجزائه الثالثة المخصصة لخدمات 

الرعايــة الصحية لألطفال والبالغين وكبار 
الســن، والتي توضح كل ما يحتاج أي شخص 
لمعرفته حول كيفية االســتفادة من خدمات 

الرعايــة الصحية العامة في دولة قطر.   
بدوره شــدد السيد/ محمود صالح الرئيسي، 

رئيس الفريق الوطني للصحة النفســيّة، 
ورئيس مجموعة الخدمات الطبية المســتمرة 

بمؤسســة حمد الطبية، على أهمية تعريف 
أفــراد المجتمع بكيفية الحصول على 

مســاعدة متخصصة في حال كان الشخص 
يعاني من مشــكلة مرتبطة بصحته النفسيّة.     

وأضاف الســيد/ محمود الرئيسي: »تشير 
تقديــرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 
واحدًا من كل أربعة أشــخاص حول العالم 

ســيتأثر بأحد االضطرابات النفسيّة خالل 

مرحلة ما مــن حياته. يتمثل أحد أبرز التحديات 
التــي تواجهنا في الوصمة االجتماعية 

المرتبطة بالمرض النفســي، والتي غالبًا 
ما تجعل من الصعب على األشــخاص الذين 
يعانون من مشــاكل نفسيّة التحدث عن هذا 

الموضوع عالنية وطلب المســاعدة. ولهذا 
الســبب فإنه من المهم توعية الجمهور 

بالخدمــات المتوفرة لهم وكيفية الحصول 
عليها«.

من جانب آخر قال الســيد/ إيان تولي، قائد 
برنامج الصحة النفســيّة في االستراتيجية 

الوطنية للصحة 2018-2022 والرئيس 
التنفيذي لخدمات الصحة النفســيّة في 

مؤسســة حمد الطبية، أن إطالق دليل خدمات 
الصحة النفســيّة يبرز المنهجية الشاملة على 

مســتوى النظام الصحي لتقديم خدمات 
الصحة النفســيّة في دولة قطر.  وأضاف 

الســيد/ إيان تولي قائاًل: »يمثل تقديم 
خدمات صحة نفســيّة عالية الجودة في 

دولة قطر ثمرة التعاون والعمل المشــترك 
بين مؤسســات الرعاية الصحية المختلفة. 
وكمــا هو واضح في دليل خدمات الصحة 

النفســيّة، تقوم كل من مؤسسة حمد 
الطبية ومؤسســة الرعاية الصحية األولية 
وســدرة للطب ومركز نوفر بدور هام في 

ضمان تمكين األشــخاص الذين يعانون من 
مشــكالت مرتبطة بصحتهم النفسيّة من 

الحصــول على الدعم الذي يحتاجون إليه«.
بدورها أشــارت الدكتورة/ سامية أحمد العبد 

ة  اهلل، نائب قائد برنامج الصحة النفســيّ
في االســتراتيجية الوطنية للصحة والمدير 

التنفيذي إلدارة التشــغيل بمؤسسة الرعاية 
الصحيــة األولية، إلى أن ما تم مؤخرًا من 

جهود التوســع في خدمات الصحة النفسيّة 
في دولــة قطر يركز على تقديم مزيد من 

خدمات الصحة النفســيّة في مرافق الرعاية 
األولية، وأوضحــت بقولها: »لقد عملنا بجد 

في األعــوام القليلة الماضية لزيادة خدمات 
الصحة النفســيّة المقدمة في مراكز الرعاية 

الصحيــة األولية. تتوفر لدينا اآلن خمس 
عيادات لدعم الصحة النفســيّة وثالث عيادات 

طب نفســي متكاملة في مراكز الرعاية 
الصحيــة األولية في دولة قطر، وهو ما يتيح 

لألشــخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة 
الحصول علــى الرعاية التي يحتاجون إليها 

بســهولة ودون الحاجة إلى زيارة مستشفى 
الطب النفســي أو أحد مرافق الطب النفسي 

التخصصيــة. ونظرًا لطبيعة خدمات مراكز 
الرعايــة الصحية األولية من حيث أنها ال 

تركــز على حاالت مرضية بعينها فإن زيارة 
مرافــق الرعاية األولية للحصول على خدمات 

الصحة النفســيّة يسهم في الحّد من الشعور 
بالوصمــة االجتماعية التي قد ترتبط بالمرض 

النفســي، وهو ما يزيد من قبول المرضى 
وأفراد أســرهم لهذه الخدمات ويشجعهم 

على طلب الحصول عليها.
كما يتضمن دليل الخدمات الصحية شــرحًا 

تفصيليًا لخدمات الصحة النفســيّة التي 
تقدمها ســدرة للطب للنساء واألطفال 

واليافعيــن. وفي هذا الصدد يوضح 
البروفيســور/ محمد وقار عظيم، رئيس قسم 
الطب النفســي بسدرة للطب، قائاًل: »منذ 

افتتــاح أولى عياداتها الخارجية في عام 2016 
وخدمــات المرضى الداخليين في عام 2018، 

قامت ســدرة للطب بتوسعة نطاق خدمات 
الصحة النفســيّة التي تقدمها، حيث يقدم 

فريقنــا المكّون من مجموعة متميزة من 
األطباء النفســيين واختصاصيي علم النفس 

والكوادر التمريضية خدمات صحة نفســيّة 
عاليــة الجودة لألطفال والمراهقين. كما 

نقدم مجموعة شــاملة من خدمات الصحة 
النفســيّة للنساء في مرحلة الحمل وما بعد 

الــوالدة في إطار برنامج يُعد من بين أولى 
البرامــج من هذا النوع في المنطقة. نحن 

ســعداء بالمساهمة في تطوير هذا الدليل 
الذي نأمــل أن يعود بكثير من النفع والفائدة 

على الســكان في دولة قطر فيما يتعلق 
بتعريفهــم بكيفية الحصول على خدمات 

النفسيّة«.  الصحة 
  مــن جهة أخرى، يركز مركز »نوفر« -والذي 

يمثل أحدث مرافق الصحة النفســيّة التي يتم 
افتتاحهــا في دولة قطر- على تعزيز الصحة 
النفســيّة والعافية مع التركيز بشكل خاص 

على مســاعدة األفراد على التغلب على 
االضطرابــات المرتبطة باإلدمان وتعاطي 

المخــدرات.   وفي هذا الصدد قال الدكتور/ 
خليفة جهام الكواري، مســاعد المدير العام 

لمركــز »نوفر«: »نقدم في مركز »نوفر« 
المســاعدة لألفراد من مختلف األعمار للتغلب 

على مشــكلة اإلدمان من خالل تحفيزهم 
ومســاعدتهم على عيش حياة صحية أفضل 

وأكثر ســعادة وإنتاجية. نهدف إلى جعل نوفر 
مركزًا يقدم الدعم والمســاندة للمرضى 

وأفراد أســرهم ويساعد األفراد على معاودة 
الســيطرة على حياتهم وأخذ زمام المبادرة 

لتحسين مســتقبلهم«.  يذكر أن مؤتمر قطر 
الدولي الثامن للطب النفســي والصحة 

النفســيّة قد عقد تحت شعار »التكامل بين 
الصحة البدنية والنفســيّة« بمشاركة أكثر من 

800 من كــوادر الرعاية الصحية من مختلف 
التخصصات والمؤسســات في دولة قطر 

ومــن عدة دول حول العالم. ويُعد مؤتمر قطر 
الدولي للطب النفســي والصحة النفسيّة 

أكبــر مؤتمر تعليمي في مجال الطب 
النفســي والصحة النفسيّة في المنطقة.

 خالل مؤتمر قطر الدولي للطب النفسي والصحة النفسيّة:

وزير الصحة تطلق دليل خدمات الصحة النفسيّة
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الدوحة – صحتك ثروتك
اطلقت ســعادة الدكتورة/ حنان محمد 

الكواري، وزير الصحة العامة، رســميًا، 
دليل خدمات الصحة النفســيّة في 

قطــر، وذلك خالل فعاليات مؤتمر قطر 
الدولي الثامن للطب النفســي والصحة 

النفســيّة التي انطلقت يوم الخميس 
الموافق 5 ديســمبر. وقد قامت وزارة 

الصحــة العامة بتطوير هذا الدليل الذي 
يُعــد األول من نوعه في قطر بالتعاون 

مع مؤسســة حمد الطبية ومؤسسة 
الرعاية الصحية األولية وســدرة للطب 

ومركز نوفر بهدف تيســير الوصول 
لخدمات الصحة النفســيّة في دولة قطر 

ومســاعدة األفراد على اختيار الخدمات 
التي تتناســب مع احتياجاتهم.    



رعاية آمنة وحانية وفعالة لكافة سكان قطر:

 حمد الطبية تحتفل بمرور 40 عامًا على االلتزام نحو الصحة 
وزارة الصحة تنظم أنشطة وفعاليات:

االحتفال باألسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية 
الدوحة – صحتك ثروتك

احتفلــت وزارة الصحة العامة مؤخرًا باألســبوع العالمي للتوعية 
بالمضادات الحيوية تحت شــعار »مستقبل المضادات الحيوية 

مرهــــون بنا جميعًا«، والذي أقرتــه منظمة الصحة العالمية ليكون 
حدثًا عالميًا من أجل فهم أفضل لمشــكلة مقاومة مضادات 

الميكروبات ورفع مســتوى الوعي بها وتشجيع األفراد على 
مكافحة تفاقــم ظاهرة حاالت المقاومة لتلك المضادات.

ونظمت الوزارة بالتعاون مع شــركائها العديد من الفعاليات 
واألنشــطة الهامة خالل االحتفال باألسبوع العالمي للتوعية 
بالمضادات الحيوية، ومــن أبرزها إعداد مواد توعوية لتغطية 

الحدث ونشــرها في القطاع الصحي وجميع القطاعات ذات الصلة 
لتســليط الضوء على زيــادة الوعي بمقاومة المضادات الحيوية 

واالســتخدام الصحيح لها، وحث هذه الجهات على المشــاركة في 
االحتفــال، وتنفيذ برنامج عمل مشــترك للتوعية حول المضادات 

الحيويــة بين وزارة الصحة العامة ومؤسســتي حمد الطبية والرعاية 
األولية. الصحية 
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كما نظمت الوزارة ورشــة عمل بعنوان »منتدى 
مقاومة مضادات الميكروبات واالشراف 

على اســتخدام مضادات الميكروبات« ضمن 
فعاليــات مؤتمر قطر األول للصحة العامة، 

باإلضافة إلى عقد ورشــة عمل بأحد المراكز 
الصحية لزيادة الوعي حول االســتخدام الرشيد 

لمضــادات الميكروبات بين مقدمي الرعاية 
الصحيــة من أطباء وصيادلة وغيرهم، باإلضافة 
إلى تنظيم ندوة علمية بالمستشــفى األهلي 

بعنــوان »مقاومة مضادات الميكروبات 

واالشــراف على االستخدام الرشيد لها« بحضور 
عــدد من األطباء والصيادلة وفرق العمل 

المتخصصة بالمستشــفى األهلي وممثلين 
من القطاع الطبي الخاص. وقالت الســيدة 

هــدى الكثيري مدير إدارة جودة الرعاية الصحية 
وســالمة المرضى بالوكالة في وزارة الصحة 

العامة: إن االحتفال باألســبوع العالمي 
للتوعيــة بالمضادات الحيوية القى تفاعال 

كبيــرًا بالقطاع الصحي العام والخاص 
والقطاعات األخرى ذات الصلة، مشــيرة 

إلــى أن زيادة الوعي بمقاومة الميكروبات 
للمضادات واالســتخدام الصحيح لها ال يقتصر 

على االحتفال باألســبوع العالمي للتوعية 
بالمضادات الحيوية وإنما هي عملية مســتمرة 

تماشــيا مع أهداف خطة العمل الوطنية 
الميكروبات. لمضادات  للتصدي 

يذكر أن األســبوع العالمي للتوعية بالمضادات 
الحيوية يهدف إلى المســاعدة في الحد من 
االســتهالك غير الصحيح للمضادات الحيوية، 

والحفاظ علــى فاعليتها ألطول فترة ممكنة حتى 

يتســنى لمن هم في حاجة إليها أن يحصلوا 
على أفضل عالج ممكن، ما يســاعد في الحد من 
خطــر مقاومة مضادات الميكروبات، كما يهدف 

األســبوع إلى زيادة الوعي بمقاومة الميكروبات 
للمضادات الحيوية في العالم والتشــجيع على 
اتباع أفضل الممارســات بين الجمهور وواضعي 

السياســات والعاملين الصحيين في مجالي صحة 
اإلنســان والحيوان وغيرهما من القطاعاّت ذات 
الصلــة تجنبًا لظهور المزيد من حاالت مقاومة 

وانتشارها. الحيوية  المضادات 

وأضاف: يتضمن اإلطار االستراتيجي 
خمســة موجهات استراتيجية تغطي 
أنشــطة تعزز من جهود التنسيق بين 

القطاعات المختلفة، وتوفير مســتوى 
عــال من جودة المعلومات الوبائية عن 
المــرض، وتوفير جميع خدمات مكافحة 

التهاب الكبد الفيروسي الوقائية 
والعالجية وتحقيق التغطية الشــاملة 

بهــذه الخدمات مع توفير الموارد الالزمة.

مــن جانبه أوضح الدكتور حمد عيد 
الرميحــي، مدير حماية الصحة واألمراض 

االنتقاليــة في وزارة الصحة العامة أهمية 
اإلطار االستراتيجي لمكافحة التهاب 
الكبد الفيروســي، والذي أنجز العام 

الماضي، ويســاهم في تعزيز جهود دولة 
قطــر الهادفة إلى القضاء على التهاب 

الكبد الفيروســي بحلول عام 2030.
وأضــاف: إن دولة قطر تنتهج نهجا 

اســتراتيجيا للسيطرة والقضاء على 
التهاب الكبد الفيروســي من خالل 

الجهود المشــتركة لوزارة الصحة العامة 
ومؤسســة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية 

الصحيــة األولية والهالل االحمر القطري 
والقطاع الخاص والعديد من الشــركاء 

المحلييــن والعالميين مما يمثل نموذجًا 
للتعاون المثمر والمســتمر بين مختلف 

القطاعــات في مجال الصحة العامة في 

دولــة قطر ونموذجا يحتذي به في دول 
المنطقــة وفي العالم. وتعتبر مكافحة 

التهاب الكبد الفيروســي من أولويات 
النظــام الصحي في دولة قطر في 

ظــل المضاعفات الوخيمة التي تنتج 
عن االصابة به مثل تليف وفشــل الكبد 
وســرطان الكبد وهي من المضاعفات 

التي يصعب عالجها وتشــكل عبئا كبيرا 
على النظام الصحي. 

وزارة الصحة العامة :

تدشين اإلطار االستراتيجي لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي 
الدوحة – صحتك ثروتك

دشــنت وزارة الصحة العامة رســميًا اإلطار االســتراتيجي لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي بدولة قطر 2018 – 
2022، وذلك ضمن ورشــة عمل وطنية نظمتها الوزارة مؤخرًا بمشــاركة فاعلة من كافة الجهات المعنية.
ويهدف اإلطار االســتراتيجي إلى القضاء على التهاب الكبد الفيروســي في دولة قطر بحلول عام 2030، 
وذلك من خالل القضاء تمامًا على اإلصابات الجديدة بالمرض في أوســاط المجتمع مع الحد من انتشــار 
اإلصابــات المزمنــة وتقليل الوفيات الناجمة عنه. ويعكس اإلطار االلتــزام الكامل بتطبيق تدخالت عالية 

الجودة لمكافحة المرض على المســتوى الوطني.  وتتمثل أهم التدخالت الواردة في اإلطار االســتراتيجي 
فــي الحفاظ على مســتويات عالية من التغطية بخدمات التوعيــة بالمرض وخدمات الفحص المبكر 

وزيادة عدد المســتفيدين من خدمات الرعاية والعالج بســهولة ويســر وتكلفة منخفضة وخاصة في أوساط 
المجموعــات األكثــر عرضة للمرض، إضافة إلى الحفاظ على مســتويات التغطية العالية بلقاح التهاب 

الكبد الفيروســي أ و ب في أوســاط األطفال وفي أوســاط المجموعات األكثر عرضة لإلصابة مثل مقدمي 
الخدمات الطبية. كما تشــمل التدخالت الرئيســية في اإلطار االســتراتيجي كذلك استمرار خدمات الفحص 

المخبــري لــكل المتبرعين بالدم مع التطبيق الصارم إلجراءات مكافحة العدوى واالســتخدام اآلمن للحقن. 
وأوضح الدكتور ســعد الكعبي، رئيس مجموعة العمل الوطنية اللتهاب الكبد الفيروســي، ورئيس قســم 

أمراض الجهاز الهضمي والكبد بمؤسســة حمد الطبية أن اإلطار االســتراتيجي يرتكز على رؤية قطر 2030 
وعلى االســتراتيجية الوطنية للصحة وعلى اســتراتيجية قطر للصحة العامة.
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الدوحة – صحتك ثروتك

احتفلت  مؤسســة حمد الطبية هذا الشــهر بذكرى مرور 40 عامًا على تأسيســها، الذي 
يمثــل أربعــة عقود من توفير رعاية آمنة وحانية وفعالة لكافة ســكان دولة قطر 

منذ إصدار المرســوم األميري بتأسيســها في عام 1979. وفي هذه الذكرى، أكدت 
ســعادة الدكتورة/ حنان محمد الكــواري، وزير الصحة العامة على دور القادة في 

قطر بالتوجيه لتأمين شــريحة واســعة من الخدمات الصحية لماليين السكان خالل 
الســنوات األربعين الماضية وقالت ســعادتها : » فخورة جدًا بمسيرة مؤسسة حمد 
الطبيــة وتحولهــا ليس فقط من ناحية القدرات، بل على مســتوى الجودة أيضًا. إن 

مؤسســة حمد الطبية اآلن ضمن أفضل المؤسســات الصحية على مستوى العالم، 
كما  توظف المؤسســة آالف الموظفين المتفانين الذين يعملون بجد في المؤسســة 

طــوال األربعين عامًا الماضية لتحقيق النجاح.« وقد عملت مؤسســة حمد الطبية 
على توســعة نطاقها حيث أنشــأت العديد من المستشفيات الجديدة خالل العقود 

األربعة الماضية ليصبح اجمالي عدد المستشــفيات التي تديرها المؤسســة 12 مرفقًا 
صحيًا متوزعة في أرجاء دولة قطر. كما  شــهدت أعداد المرضى الذين تقدم 

رعاية آمنة وحانية وفعالة لكافة سكان قطر:

 حمد الطبية تحتفل بمرور 40 عامًا على االلتزام نحو الصحة 

الفــرق الطبية الرعاية لهم ازديادًا على نحو 
ســريع.ومن جانبه، أوضح السيد/ علي الجناحي_ 

مســاعد المدير العام لمؤسسة حمد الطبية 
بالوكالــة _أن معدل وحجم التحول الحاصل 

في مؤسســة حمد الطبية ال يضاهيه أي تحول 
لمؤسســة مشابهة حول العالم. وقال: »عندما 
أعود بالماضي إلى بداياتي في مؤسســة حمد 

الطبية عندمــا التحقت بالعمل بها قبل 40 
عامًا وكمؤسســة معنية بتوفير الرعاية الصحية 

فلن أتمكن من التعرف عليها، بلغ عدد ســكان 
دولة قطر آنذاك عندما أسســت المؤسسة في 

عام 1979، 225000 نســمة، بينما أضحت اآلن 
موطنا ألكثر من 2.8 مليون نســمة. إن النمو 

الســكاني السريع كان عاماًل في التوسعة التي 
شــهدتها مؤسسة حمد الطبية ومن الصعب أن 

نجد مــزودا للرعاية الصحية في أي مكان حول 
العالم قد خضــع لهذا الحجم الهائل من التحول 
عبر مســيرته«. وأضاف: »إن التغيير الذي شهدته 

مؤسســة حمد الطبية منذ السنوات األولى يعتبر 
أمرًا في غايــة األهمية، ففي فترة الثمانينات، 

كانت أنظمة الرعاية الصحية ووســائل 
التكنولوجيا في غاية البســاطة بالمقارنة مع ما 

هي عليه في يومنا هذا. فعلى ســبيل المثال، 
كانت مركبات اإلســعاف المستخدمة في 

الماضي عبارة عن ســيارات عادية بدفع رباعي 
دون تمتعها بــأي تجهيزات متخصصة وكان يتم 
قيادتها من ِقبل ســائق وفنّي فقط. كما كانت 

معظم العمليات وســجالت المرضى تكتب 
وتوثــق يدويًا، أما اآلن، فقد أصبحنا نوظف أكثر 
األنظمة تطــورًا وتقدمًا من حيث التكنولوجيا 

المتاحة حول العالم ضمن شــبكتنا«. وبالرغم 
من ازدياد  أعــداد المرضى الذين تتم معالجتهم 

ســنويًا خالل العقود األربعة الماضية، تواكب 
مؤسســة حمد الطبية عملها لتلبية الطلب 
المتزايــد وتطوير جودة الرعاية التي تقدمها 

للمرضى في شــتى جوانب الخدمة.      

حول التوعية وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن السرطان :

الصحة تُدرب 100 من األخصائيين االجتماعيين والنفسيين في المدارس
الدوحة – صحتك ثروتك

نظمــت وزارة الصحة العامة مؤخرًا ورشــة عمل لنحو 100 من األخصائيين 
االجتماعيين والنفســيين فــي المدارس الحكومية اإلعدادية والثانوية 

حــول التوعية وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الســرطان، وذلك 
بالتعاون مع شــركاء التوعية بمرض الســرطان في مؤسستي حمد 

الطبيــة، والرعاية الصحية األولية، والجمعية القطرية للســرطان. تم 
خالل الورشــة مناقشــة العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بمرض 

الســرطان ومنها، دور الشــركاء في التوعية بالسرطان، والتعريف به 
وعوامــل الخطر وعالماته وأعراضــه والوقاية منه من خالل نمط الحياة 

الصحي الذى يتضمن الحماية من أشــعة الشــمس، والتغذية والنشاط 
البدني واالمتناع عن اســتهالك التبــغ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن 

الســرطان وأهمية التشــخيص المبكر والفحص والخدمات المتعلقة 
بالمــرض في دولة قطر، باإلضافة إلى تجربة 

الجمعية القطرية للســرطان في برامج الوقاية من 
الســرطان في المدارس وكيف يمكن للمدرسة 

المســاعدة في الوقاية من السرطان.
وتعد الورشــة جزءًا من مبادرة فريدة يتحد فيها 

العالم بأســره لمكافحة وباء السرطان العالمي 
حيث تركز علــى تصحيح المفاهيم الخاطئة التي 

ال يختلف اثنــان على خطورتها وعلى تأثيرها 
الســلبي على آليات مكافحة مرض السرطان في 

المجتمــع. إذ يمكن لهذه المعتقدات الخاطئة 
حول الســرطان أن تؤثر على كيفية تقبل 

التدخــالت المقدمة من قبل الجهات الصحية 
وســتقف حائال أمام جهود الفحص المبكر وتعيق 
اتخاذ التدابير الوقائية بواســطة أولئك المعرضين 

لخطر المرض، كمــا أنها تعيق من فعالية رعاية 
المرضــى والمتأثرين بالمرض. وتتراوح هذه 

المعتقدات بين قصص وشــائعات قد تصل لحد 

أن تكــون خيالية، إال أنه ومهما كانت ضخامة 
وقوة هــذه المعتقدات، ينبغي بذل الجهد من 

كل الجهــات لتصحيحها، كما يعد التواصل مع 
المجتمع لنشــر الوعي والمعرفة هو المفتاح 

لتبديد هــذه المفاهيم الخاطئة. وفي هذا اإلطار 
دأبــت إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة 

العامة علــى القيام بالتدخالت الرامية لتعزيز 
الصحــة واّليات الوقاية من هذا المرض وتثقيف 

المجتمع للتصدي له، وذلك في إطار ســعيها 
الحثيث لمكافحة مرض الســرطان والحد من آثاره 

وكجزء من مخرجات االســتراتيجية الوطنية للصحة 
واســتراتيجية قطر للصحة العامة.

وقالت الدكتورة خلود المطاوعة رئيس قســم 
األمراض غيــر االنتقالية في وزارة الصحة العامة: 

إن اإلطار الوطني للســرطان ينص على أنه 
وبجانب الحاجة إلى كشــف الستار عن المعتقدات 

والمفاهيم الخاطئة المحيطة بمرض الســرطان، 

فإنه توجد حاجة ماســة إلى زيادة الوعي ونشر 
المزيد مــن المعلومات حول هذا المرض. وتعتبر 

التوعيــة بالمرض من خالل جعله جزءًا من المنهج 
الدراســي لألطفال إحدى الطرق الفعالة للوصول 
إلى قطاع عريــض من الجمهور، كما تم التوصية 
بإدراج التعريف بمرض الســرطان وكيفية الوقاية 
منه والكشــف المبكر عنه وكيفية التصرف عند 

االشــتباه باإلصابة به في البرنامج التدريسي 
للطــالب بحيث يكون لدى جميع طالب المدارس 
درســا واحدًا على األقل يغطي هذه المعلومات. 

ولذلك تهتم مبادرة التوعية بمرض الســرطان 
والوقاية منه بالمدارس بتقديم طريقة اســتباقية 

للتــزود بالمعلومات بحيث يتم توعية األطفال 
والشــباب قبل بلوغهم السن الذي يزداد فيه خطر 
اإلصابة بمرض الســرطان مع تقدمهم في العمر.  

ويتمثل المبدأ األساســي في هذه المبادرة، في 
أن األطفــال يقضون أغلب وقتهم في المدارس، 

وبالتالي، فــإن المدارس تعتبر أكثر فعالية في 
تعليم وتطبيق الســلوكيات الصحية، مما يجعلها 

تلعب دوًرا حيوًيا في التوعية بمرض الســرطان. 
ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى تســهيل 
عنصر االســتدامة في السلوك على ضوء المعرفة 
والوعي بمرض الســرطان، فمن خالل وجود قاعدة 

ســليمة للمعرفة والوعي، سيكون من المتوقع 
أن تُســهل هذه القاعدة المعرفية من االلتزام 

بالســلوك المرغوب فيه والمناسب لمن يبحثون 
عن التمتع بصحة جيدة. 

كما تهدف برامج التوعية بالســرطان إلى الوصول 
ألكبر فئات مســتهدفة من الجمهور، حيث تتضمن 

حمالت توعية في المؤسســات الحكومية 
والتعليميــة وغيرها، وورش عمل متنوعة تهدف 

لتدريب المدربين، وكذلك عمل مســوحات 
مجتمعيــة مكثفة بهدف تقصي ومتابعة المرض 

االختطار. وعوامل 
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وأوضحــت العبد اهلل أن ذوي االحتياجات 
الخاصــة يلقون كل الرعاية واالهتمام في 
جميع المراكز الصحية التابعة للمؤسســة 

وذلك انطالقا من إيماننا بحقوقهم وســعينا 
الدائــم لرعايتهم وتنمية وبناء قدراتهم. 
ومنها تســهيل حصولهم على الخدمات 
والمواعيــد الخاصة بهم، وكذلك مراعاة 

تســهيل وصولهم للخدمات من خالل 
تصميــم مباني المراكز الصحية بطريقة 

تســهل زياراتهم مثل حجم األبواب وسعة 
الممرات وارتفاع الكاونترات الخاصة 

بأقسام االســتقبال والصيدليات، تخصيص 

مواقف الســيارات الخاصة بهم، تصميم 
دورات المياه بما يتناســب مع احتياجاتهم.

 وأضافت الدكتورة ســامية العبداهلل ان 
هناك توجيهات مباشــرة وواضحة بان يكون 

لــذوي االحتياجات الخاصة األولوية في 
الحصول على جميع الخدمات ســواء كان 
ذلــك في أولوية الحصول على المواعيد 

أو الخدمات وبما يشــمل زيارات األطباء، 
الصيدلة، المختبر، واالشــعة. وهو ما نطلق 

عليه في المؤسســة خدمة المسار السريع .. 
اضافة الى خدمات الكشــف المبكر للتوحد 
واإلحالــة الى الجهات التخصصية .. وكذلك 

يتم تقديم برنامج الدعم ألســر التوحد 
وخدمات االســنان إضافة الى الحمالت 

الوطنية التثقيفية والتوعوية التي تشــارك 
فيها المؤسســة والتي تعكس اهتمامنا 

والرعايــة الخاصة التي نوليها لهم 
وجدير بالذكر أن المراكز الصحية شــهدت 

خــالل العام الماضي 2018 اكثر من 3000 
زيــارة لألطفال والبالغين الذين يعانون 

اضطراب طيف التوحد. وأشــارت العبد اهلل 
الى أننا نحرص على أن تكون مشــاركة 

المعاقين في مجتمعهم مشــاركًة فّعالًة 
وكاملة وغيــر منقوصة، اضافة الى اهتمامنا 

بالتوعية الشــاملة بحقوق المعاقين 
الصحية وتوعيتهم وأســرهم بكاّفة األمور 

والخدمات التي تُمنح لهم من أجل تيســير 
حياتهم المعيشــيّة، وتوعية وترسيخ مفهوم 

تكافــؤ الفرص بين األصّحاء والمعاقين، 
مهمــا اختلفت احتياجاتهم، و الحّث على 

أن يتم إشــراكهم في جميع برامج التنمية 
المجتمعيــه وكل هذا يندرج في اطر الجهود 

المبــادرات التي نحرص على تنفيذها في 
المؤسســة لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة 

وبمــا يحقق رؤية قطر 2030، وبما يتوافق مع 
الخاصة.  الدولية  المعايير 

وزارة الصحة العامة :

تطعيم 105 آالف مواطن ومقيم ضد األنفلونزا الموسمية 

الدوحة – صحتك ثروتك
شــاركت مؤسســة الرعاية الصحية األولية من خالل مراكزها الصحية البالغ عددها 27 

مركزا والمنتشــرة في كل ارجاء الدولة باليــوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة 
تزامنــا مــع االحتفاالت التي تنطلق في كل ارجاء العالم في الثالث من ديســمبر 

مــن كل عــام حيث يتم التأكيد في هذا اليــوم على أهمية تقديم افضل الخدمات 
الصحيــة لهــذه الفئة التي تحظى باهتمام ورعايــة من المجتمع بكل اطيافه، وقد 

اعتُمــد هذا اليوم لالحتفال به من ِقبـَـل الجمعيّة العاّمة لألمم المتّحدة، وذلك 
بموجــب القرار رقم 3/7/40، حيث ناشــدت جميع الدول األعضاء فيها لالحتفال من 

أجــل العمل على زيادة دمج المعوقين في مجتمعهم. وقد اكدت الدكتورة ســامية 
احمد العبداهلل مدير إدارة التشــغيل بمؤسســة الرعاية الصحية األولية  أن دولتنا 
الغاليــة قطر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة في العام 2008، ومنذ ذلك الوقت قطعت شــوطًا كبيرًا في مجال تعزيز 
وحمايــة حقوقهم، ودمجهم الكامل في المجتمع وإشــراكهم في عملية التنمية، 
وقــد ضمنت ذلك في الرؤية الوطنية 2030 ، والتي من ضمنها تحقيق المســاواة 

والعدالــة لجميع فئات وقطاعات المجتمع. 

وقــال الدكتور حمد عيد الرميحي، مدير إدارة 
حمايــة الصحة ومكافحة األمراض االنتقالية في 
وزارة الصحة العامــة: تحيط بالتطعيم مفاهيم 

خاطئة ومن أكثرها شــيوعًا هو أنه يسبب 
األنفلونزا، مشــيرًا إلى إمكانية ظهور بعض 

األعراض الجانبية البســيطة من ألم أو احمرار أو 
تورم فــي منطقة حقن التطعيم، أو ارتفاع في 

درجــة الحرارة، وصداع ووجع في العضالت، غير 
أن هذه األعراض ال تســتمر سوى ليوم أو يومين. 

وأضــاف الدكتور الرميحي أنه عقب تلقي 
التطعيم، قد يحتاج الجســم إلى أسبوعين 

لتكوين عدد كاٍف من األجســام المضادة 
لمكافحة األنفلونزا، لهذا الســبب من الممكن 

أن يصاب الشــخص بالنزلة الوافدة في حال 
مالمســته العدوى الفيروسية خالل هذه الفترة. 
ما يعني أنــه من األفضل تلقي التطعيم في 

أقرب وقت ممكن«. 
وأشــار إلى أن األنفلونزا تعد حالة صحية على 

درجــة عالية من الخطورة يمكن أن تؤدي 
مضاعفاتها إلى دخول المستشــفى أو حتى 

الوفاة، ومن الممكن أن يلتقط أي شــخص 
العدوى، غير أن األشــخاص ذوي الجهاز المناعي 

الضعيــف يكونون أكثر عرضة لإلصابة بها، 
وفي حين أن معظم األشــخاص يتعافون في 

غضون أيــام قليلة، من الممكن أن يعاني 
البعــض من مضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة. 
وقالت الدكتورة ســهى البيات، رئيس قسم 

التطعيمــات في وزارة الصحة العامة، إن 
التطعيم الخاص باألنفلونزا آمن للنســاء 

الحوامل وينبغــي عليهّن تلقي التطعيم في 
أقرب وقت ممكن قبل حلول فصل الشــتاء، 

مؤكدة ضرورة حصول النســاء الحوامل بشكل 
خاص علــى التطعيم المضاد للنزلة الوافدة 

ألن جهازهــّن المناعي يكون أكثر ضعفًا 
من ســواهّن، ما يجعلهّن أكثر عرضة لدخول 
المستشــفى، في حال إصابتهّن باإلنفلونزا، 

مقارنة بالنســاء غير الحوامل في سن اإلنجاب. 
لذا، مــن المهم تلقي التطعيم في أقرب 

ممكنة«.  فرصة 

الدوحة – صحتك ثروتك
أعلنــت وزارة الصحــة العامة عن تطعيم 105 آالف مواطن ومقيم ضد األنفلونزا الموســمية منذ انطالق الحملة 

الخاصة بالتطعيم وحتى نهاية األســبوع الماضي، وذلك بالتعاون مع مؤسســتي الرعاية الصحية األولية 
وحمــد الطبية والعيادات شــبه الحكومية والخاصة، حيث يتم توفير التطعيــم ضد األنفلونزا مجانًا لجميع 

الســكان حرصًا من وزارة الصحة العامة على ضمان ســهولة توفير هذا التطعيم لكافة أبناء المجتمع.  

احتفلت بمرور عشر سنوات على إطالق البرنامج:

حمد الطبية تنّظم الحفل السنوي العاشر لبرنامج نجوم التميُّز
الرعاية الصحية االولية تحتفل  باليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة:

رعاية صحية شاملة وأولويات خدماتنا لذوي االحتياجات الخاصة
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احتفلت بمرور عشر سنوات على إطالق البرنامج:

حمد الطبية تنّظم الحفل السنوي العاشر لبرنامج نجوم التميُّز

الدوحة – صحتك ثروتك
 عقد مركز خبرات ومشــاركات المرضى 

والموظفين التابع لمؤسســة حمد 
الطبية مؤخرًا ، الحفل الســنوي العاشر 

لتوزيع جوائز نجوم التميُّز، وقد شــهد 
الحفل مشــاركة مئات من موظفي 

الطبية.   حمد  مؤسسة 
يهــدف برنامج نجوم التميُّز الذي أطلقته 

مؤسســة حمد الطبية في عام 2010 
إلــى تكريم الموظفين على التزامهم 

بتقديــم خدمات رعاية صحية عالية 
الجــودة وإبراز إنجازاتهم في هذا المجال. 

من جانبها أكدت ســعادة الدكتورة/ 
حنــان محمد الكواري، وزير الصحة 

العامة، علــى أهمية برنامج نجوم التميُّز 
من حيث إبراز دور الفرق التي تســهم 
في تحســين جودة الخدمات الصحية 
وتحســين الرعاية المقدمة للمرضى 

بمختلف أقســام مؤسسة حمد الطبية.     
وقالت ســعادة الدكتورة/ حنان الكواري: 

»شــهدت مؤسسة حمد الطبية منذ 
انطالقــة برنامج نجوم التميُّز في عام 

2010 تطــورًا هائاًل، حيث نجحنا في 
زيادة الســعة السريرية على مستوى 

شبكة مستشــفياتنا ومرافقنا الصحية 
بشــكل كبير من خالل افتتاح ثمانية 

مستشــفيات جديدة والعديد من المرافق 
التخصصية.

 لقد أســهمت هذه السعة اإلضافية 
في تمكيننــا من تلبية الطلب المتزايد 
علــى خدماتنا. وعلى الرغم من التزايد 

الســنوي الذي تشهده أعداد المرضى 
الذيــن نقدم لهم الرعاية الصحية 
والعــالج، إال أننا نبذل دائمًا قصارى 

جهدنا لتحســين جودة خدمات الرعاية 
الصحية التــي نقدمها بمختلف أنواعها 

ومجاالتها«.  
وأضافت سعادتها: »خالل السنوات 

العشــر الماضية تّم تقييم خدمات 
مؤسســة حمد الطبية ومنحها اعتمادات 

مــن ِقبل جهات رائدة ومرموقة من 

مختلــف أنحاء العالم أكثر من 40 مرة، 
وها نحن اليــوم نجتمع لنحتفل بإنجازات 

كوادرنــا ونكرّمهم على ما قدموه من 
التزام وتفاٍن وخبرات لمواصلة تحســين 
خدماتنــا واالرتقاء بنظامنا الصحي. إن 

الفرق التــي نكرمها اليوم على تميُّزها 
وعملها الرائع تُجّســد قيم مؤسسة حمد 
الطبيــة ومبادئ االلتزام بتحقيق التميُّز 

نتبناها«.        التي 
وقد تّم هذا العام اختيار 29 مشروعًا فائزًا 

ضمن ثالث فئات لجوائز برنامج نجوم 
التميُّز، وهي الصحة والتعليم والبحوث، 
حيث منحت هذه المشاريع جوائز متنوعة 

تضمنت جائزة المدير العام الخاصة 
وجائزة نجم التميّز وجائزة النجم الصاعد 

وجائزة االستحقاق.   
وقــد ذهبت جائزة المدير العام الخاصة 
هذا العام لمشــروع »تحقيق االستدامة 
في مشــاريع تحسين القيمة«، كما فاز 

ذات المشــروع بجائزة نجم التميُّز. يندرج 
هذا المشــروع تحت مشاريع الجودة 
وســالمة المرضى في فئة الصحة، 

ويركز على تحســين القيمة من خالل 
اســتخدام تطبيقات علم التحسين.   

كما تضمنت المشــاريع األخرى التي تم 
تكريمهــا هذا العام خالل حفل توزيع 

جوائز نجوم التميُّز:
 • فئة األداء اإلكلينيكي

مشــروع »مواقع مختلفة، خدمة واحدة«.  
• فئة اإلنجاز المشترك

مشــروع »تحقيق التميز العالمي في 
رعاية مرضى السكري«.

• فئة األداء التشغيلي
مشــروع »تطبيق نظام موحد إلدارة 
األســرّة على مستوى مؤسسة حمد 

الطبية«.
• فئة تجارب المرضى

مشــروع »تحسين تجربة المريض عن 
طريق زيادة ســاعات تقديم الرعاية 

المباشرة«. التمريضية 
وفــي فئتي التعليم والبحوث ذهبت 

جائزتا نجم التميُّز لكل من مشــروع 
»برنامج بناء القدرات والكفاءات« 

بمعهــد حمد لجودة الرعاية الصحية 
ومشــروع »أثر أعباء العالج على جودة 

الحياة«.   
من جانبه قال الســيد/ ناصر النعيمي، 

نائب الرئيس لقطاع الجودة بمؤسســة 
حمــد الطبية ومدير معهد حمد لجودة 

الرعايــة الصحية: »بدأت قصة نجاحنا 
هــذه في عام 2010، واليوم تحل 

الذكرى الســنوية العاشرة إلطالق برنامج 
نجــوم التميُّز. يهدف هذا البرنامج إلى 

التأكيد والتشــجيع على وضع جودة 
الرعايــة الصحية ورضا المرضى على 

رأس أولوياتنــا، حيث يتيح لنا البرنامج 
تكريــم موظفينا على إنجازاتهم 

وجهودهــم وتفانيهم في العمل من 
بخدماتنا«.       أجل االرتقاء 

وأضاف الســيد/ النعيمي: »أصبح برنامج 
نجــوم التميُّز اليوم جزءًا أصياًل من 

ثقافة مؤسســة حمد الطبية، حيث يؤكد 
البرنامــج على أهمية العمل الجماعي 

ويبــرز في الوقت ذاته حقيقة أنه 
وعلــى الرغم من تواجد كوادر متميّزة 

وموهوبة في جميع أرجاء مؤسســة حمد 
الطبيــة، فإن النجاح في تحقيق أفضل 

النتائــج ال يتأتى إال من خالل العمل معًا 
كفريق واحد«. 
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في اليوم العالمي لذوي اإلعاقة:

فحص أسنان طلبة وطالبات سبع مدارس

وأضاف البروفيســور/ ماكينا: »يهدف هذا 
المشــروع الذي أشرف عليه فريق وحدة تحسين 

األداء بمستشــفى القلب إلى زيادة القيمة 
وتحســين الجودة مع اإلبقاء في الوقت ذاته 
على نفــس معدل التكلفة أو حتى خفضه. 

لقد واصــل الفريق العمل على هذه المبادرة 
على مدار عامين تقريبًا، حيث مرّ هذا المشــروع 

بمراحــل متعددة بما في ذلك مراحل االختبار 
والتنفيذ. وبعد تطبيق مشــروع تحسين 

القيمة بنجاح أصبح مستشــفى القلب ثاني 
مستشــفى في العالم يطبق هذه المنهجية«.

بدوره أكد الدكتور/ نضال أحمد أسعد، رئيس 
قسم أمراض القلب بمستشفى القلب، 

على أهمية هذا المشروع وقال: »لقد عمل 
فريق وحدة تحسين األداء بمستشفى القلب 

بالتعاون مع معهد تطوير الرعاية الصحية 
األمريكي )IHI( لتطوير منهجية جديدة لتحسين 
الجودة أُطلق عليها منهجية »تحسين القيمة«. 
تعمل هذه المنهجية استنادًا إلى مبادئ علوم 

التحسين إضافة إلى ثالثة مفاهيم جديدة 
وهي )قياس وتسجيل نتائج إجراءات التحسين(، 

و)استخدام وسائل المساعدة البصرية في 
اإلدارة(، و)االجتماعات األسبوعية للموظفين 

لضمان تسريع إجراءات التحسين(«.
وأضــاف الدكتور/ نضال: »تُعد هذه المنهجية 

فعالة جــدًا حيث أنها تؤثر إيجابًا على رعاية 

المرضــى وتزيد من رضا المرضى على 
الخدمات بســبب مساهمتها في ضمان تقديم 

رعاية فعالة للمريض في الوقت المناســب 
من خالل منهجية منّســقة ومتكاملة للرعاية 
المتمحورة حول المريض. كما أســهمت هذه 
المنهجية في تحقيق انخفاض مســتدام في 
إجمالي عدد عيّنات الدم التي يتم إرســالها 

من وحــدات المرضى الداخليين للمختبرات 
الطبية وتحســين ممارسات إدارة الوقت 

للموظفيــن، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى 
خفض فــي التكلفة«.يجري حاليًا تطبيق 

منهجية تحســين القيمة في تسع وحدات 
بمستشــفى القلب، وهي وحدات العناية 

الفائقــة A و B و C و D، ووحدة العناية 
المركــزة ألمراض القلب، ووحدة العناية 
المركــزة لجراحة القلب والصدر، ووحدة 

فحوصــات القلب غير النافذة ووحدة إعادة 
تأهيل القلب، وقســم السالمة وصيانة 

المرافق. وســيتم التوسع في هذه المبادرة 
لتطبيقهــا في ثالث وحدات جديدة في يناير 
2020.واختتــم الدكتور/ نضال حديثه بالقول: 

»نحن ســعداء جدًا في مستشفى القلب بنجاح 
هذه المبادرة، وقد تقرر اعتماد مبادرة تحســين 

القيمة عنصرًا أساســيًا في المنهجية التي يتم 
بها تطبيق إجراءات وممارســات تحسين الجودة 

بالمستشفى«.

خالل حفل توزيع جوائز نجوم التميّز

»تحسين القيمة« بمستشفى القلب يفوز بجائزة المدير العام الخاصة 
الدوحة – صحتك ثروتك

عقد مركز خبرات ومشــاركات المرضى والموظفين التابع لمؤسســة حمد 
الطبية مؤخرًا الحفل الســنوي العاشــر لتوزيع جوائز نجوم التميُّز، وقد شهد 

الحفل تكريم 29 مشــروعًا فائــزًا بجوائز نجوم التميُّز.  وقد فاز فريق من 
مستشــفى القلب التابع لمؤسســة حمد الطبية بجائزة المدير العام الخاصة 
لهذا العام وجائزة نجم التميُّز لمشــاريع الجودة وســالمة المرضى ضمن فئة 
الصحة وذلك عن مشــروع »تحقيق االســتدامة في مشاريع تحسين القيمة«.    

وفــي معرض تعليقه على هذا اإلنجاز، قال البروفيســور/ ويليام ماكينا، 
الرئيــس التنفيذي والمدير الطبي لمستشــفى القلب: »يمثل هذا النجاح 

ثمــرة العمل الدؤوب الذي قام به الفريق المنفذ لهذا المشــروع. أودُّ أن أنتهز 
هذه الفرصة ألتقدم بالشــكر لكل من ســاهم في تحقيق هذا اإلنجاز. نفخر 

في مستشــفى القلب بخدمات الرعايــة الصحية عالية الجودة التي نقدمها 
لمرضــى القلب في قطر، ونؤكد على التزامنا بمواصلة تحســين خدماتنا 

والتوســع فيها لضمان تقديم خدمات رعاية صحية ذات مســتوى عالمي«.   

وأوضح  مصدر مســوول في تطوير المرافق 
الصحية في مؤسســة حمد الطبية_ أن 

المؤسســة قد شهدت خالل األعوام القليلة 
الماضيــة زيادة كبيرة في أعداد المرضى 

الراغبيــن في الحصول على خدمات الرعاية 
الصحية بالمؤسســة وفي أنواع خدمات الرعاية 

الصحيــة المختلفة التي يحتاج إليها هؤالء 
المرضى. وزيادة الســعة السريرية لمواكبة 

الطلــب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية 
الناتج عن النمو الســكاني  في دولة قطر تمثل 
أولوية رئيســية لمؤسسة حمد الطبية خالل هذا 

العقد. لقد شــهدت زيادة ملحوظة في معدل 
النمو منذ عام 2016، حيث افتتحت خمســة 

مستشــفيات جديدة والعديد من مرافق الرعاية 
التخصصية، وهو ما زاد من عدد المستشــفيات 

التابعة لمؤسســة حمد الطبية في مختلف 
أنحاء دولة قطر إلى 12 مستشــفى«. يذكر 
أن مؤسســة حمد الطبية كانت قد افتتحت 

فــي عام 2016 مركز األمراض االنتقالية، وهو 
مستشــفى متخصص في الوقاية من األمراض 

االنتقالية والكشــف عنها وعالجها باإلضافة 

إلــى إجراء األبحاث في ذات المجال، وتبلغ 
ســعته السريرية 65 سريرًا. وفي نهاية عام 

2017، تم االفتتاح الرســمي لثالثة مستشفيات 
جديــدة بالمدينة الطبية، وهي: مركز قطر 

إلعــادة التأهيل، ومركز صحة المرأة واألبحاث، 
ومركــز الرعاية الطبية اليومية. تقدم هذه 

المستشــفيات الثالثة الرعاية التخصصية للنساء 
والمواليــد الجدد، وللمرضى الذين يحتاجون 
خدمــات إعادة التأهيل، باإلضافة إلى العديد 
مــن الخدمات الجراحية والطبية، وقد أضافت 
هذه المستشــفيات الثالثة للسعة السريرية 

بشبكة مستشــفيات مؤسسة حمد الطبية نحو 
500 ســرير إضافي بوحدات المرضى الداخليين.

كما يمثل مستشــفى حزم مبيريك العام الذي 
تــم افتتاحه في نهاية عام 2018 أحدث إضافة 

لشبكة مستشــفيات مؤسسة حمد الطبية. تبلغ 
السعة الســريرية لمستشفى حزم مبيريك العام 
118 ســريرًا، ويسهم المستشفى في دعم قدرة 
المؤسســة على تقديم خدمات الرعاية الصحية 

للمرضــى الذكور في المنطقة الصناعية 
بالدوحــة والمناطق المحيطة بها.

للمرضى الداخليين بمؤسسة حمد الطبية :

25 % زيادة في السعة السريرية

بسبب تعاظم مخاطر استعمالها المكثف وانعكاساتها النفسية:

»الصحة المدرسية« تقيم ورشة توعية بمضار األجهزة اإللكترونية

كتب – مفيد القاضي
 أســهم برنامج التوســع في مرافق الرعاية الصحية بمؤسســة حمد الطبية والذي يُعد األكبر 

من نوعه في تاريخها في تحقيق زيادة في الســعة الســريرية بوحدات المرضى الداخليين 
بمستشــفيات المؤسســة بمقدار 25 في المائة منذ عام 2016.   ومع اســتمرار تزايد الطلب على 
خدمات الرعاية الصحية في األعوام القليلة الماضية نتيجة النمو الســكاني الذي تشــهده دولة 

قطر، نجحت مؤسســة حمد الطبية في تحقيق زيادة كبيرة في الســعة الســريرية بمرافقها من 
خالل افتتاح مستشــفيات ومرافق تخصصية جديدة. 
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في اليوم العالمي لذوي اإلعاقة:

فحص أسنان طلبة وطالبات سبع مدارس

بسبب تعاظم مخاطر استعمالها المكثف وانعكاساتها النفسية:

»الصحة المدرسية« تقيم ورشة توعية بمضار األجهزة اإللكترونية

– صحتك ثروتك الدوحة 
نظرا لعظم مخاطر االســتعمال المكثف 

والتطبيقات  واأللعاب  اإللكترونية  لألجهزة 
التي يمكن تحميلها عليها وكذلك وســائل 

التواصــل االجتماعي المختلفة التي تعج 
بها األجهــزة اإللكترونية بكل انواعها وفداحة 

تأثيراتها النفســية والسلوكية واالجتماعية على 
األشــخاص بغض النظر عن المرحلة العمرية، 

وفي اطار حمــالت التوعية الصحية التي ينفذها 
قســم الصحة المدرسة في مؤسسة الرعاية 

الصحية تحت شــعار ) نحو تعزيز السلوك الصحي(  
لهذا العام، ســيقوم قسم الصحة المدرسية 
وبالتنســيق مع مركز  دعم للصحة السلوكية 

بتقديم ورشــة تدريبية لعدد من ممرضي 
وممرضات الصحة المدرســية الذين يصل عددهم 

الــى نحو 40 ممرض وممرضة وذلك بهدف 

اعــداد  وتمكين الممرضين والممرضات من 
تقديم وتنفيــذ الفعاليات الخاصة بالحملة التي 
ســتنطلق مع بداية الفصل الدراسي الثاني في 

عدد مــن المدارس الحكومية في الدولة. كما أنه 
سيتم التنســيق مع مركز دعم للصحة السلوكية 

لتقديم ورش مشــابهة لهذه الورشة ألعداد 
أخــرى من الممرضين والممرضات خالل األيام 

القادمة .وتســتهدف هذه الحملة طلبة المدارس 

الحكوميــة في كافة المراحل العمرية من رياض 
االطفال الى االبتدائي واالعدادي والمرحلة 

الثانوية، كما تســتهدف الحملة العاملين في 
المــدارس، ونظرا للدور المهم والمحوري الذي 

يجــب ان يلعبه اولياء األمور في هذا المجال فإنه 
يمكن القول انهم من اهم الفئات المســتهدفة 

في هذه الحملة.

وأضافــت أن هذه الحملة هي دعم من المدير 
التنفيذي إلدارة التشــغيل د. ساميه العبداهلل 

وتعكس مدى حرص مؤسســة الرعاية الصحية 
األوليــة على دمج ذوي اإلعاقة في خدماتنا 

الصحية المختلفة وخاصة األســنان. كما أنه 
وضمن الشــراكة المجتمعية فقد تم التعاون 

مع مركز النــور للمكفوفين لتحويل مطوية 
عن تفريش األســنان لطباعتها بطريقة برايل 

لتســهيل نشر الوعي بين المكفوفين ألول مرة 
في قطر، كما أننا ســنعلن قريبا إن شــاء اهلل عن 

شــراكة مجتمعية أخرى استهدفت فئة أخرى من 
ذوي اإلعاقة وألول مرة في قطر. ثم ســنقوم 

بإضافة المزيــد لما يخدم ذوي اإلعاقة بالمجتمع 
إن شــاء اهلل.  وواصلت د. اليافعي حديثها بأّن 
الكادر الطبي لألســنان قام بفحص أسنان ما 

يقــارب 219 طالبًا وطالبة حتى اليوم من ضمن 
386 من الطلبة الذين وافقت مدارســهم على 

االشــتراك بهذه الحملة ليستفيد طلبتها من 
الخدمات التي ســنقدمها لهم، ونحن مستمرين 
حتى نهايــة الحملة. وقد قمنا خالل هذه الحملة 

بفحص وتقييم صحة الفم واألســنان واللثة 
للطلبــة الذين وافق أولياء أمورهم على 

إشــراكهم في الحملة، وتم تثقيفهم بأهمية 
صحة الفم واألســنان كما قمنا بإرسال استبيان 

ألوليــاء األمور لفهم وإدراك مدى معرفتهم 
وموقفهم وســلوكهم فيما يتعلق بصحة فم 
وأســنان أطفالهم ومن ثَم استخالص النتائج 

لمعالجــة مخاوفهم وتقديم العون والدعم الالزم 
لهــم، ونحن اآلن في إطار جمع إدخال المعلومات 

الســتخالص النتائج ثم نشرها. كما قمنا كفريق 

عمل لبرنامج أســناني المدرسي بتوزيع شهادات 
اجتياز الفحص لمن أظهر الفحص أن أســنانهم 

ولثتهم ســليمتان وشهادة شكر للمشاركين 
وتوزيع الهدايا المختلفة. أما بالنســبة لفحص 
الطلبــة والطالبات فقد أظهرت النتائج حتى 

اليــوم أن عدد 140 من ضمن 219 طالبًا وطالبة 
لديهم تســوس أسنان، 99 يحتاجون لتنظيف 

األســنان من الجير، و79 أسنانهم سليمة وقد تم 
إعطاء الطلبــة مايقارب 139 طالبًا/طالبة كتابًا 

لولي أمرهم يفيد بحاجتهم لعالج أســنانهم.

الدوحة – صحتك ثروتك
في لفتة كريمة من الكادر الطبي لبرنامج أســناني المدرســي بإدارة التشــغيل بمؤسسة 

الرعاية الصحية األولية،،، وتحت شــعار: معا ألجل ابتســامة جميلة وصحية ،،، نّظم قســم صحة 
الفم واألســنان الوقائية حملة توعوية بمناســبة اليوم العالمي لذوي اإلعاقة والذي يصادف 

الثالث من ديســمبر لمدة تســعة أيام حيث شــملت الحملة سبع مدارس ابتدائية وأربعًا من 
رياض األطفال.

هذا وقد تحدثت د. نجاة اليافعي / رئيس قســم صحة الفم واألســنان الوقائية بأنّه قد اتضح 
ضمن دراســات مختلفة عن نســبة تســوس عالية في أسنان أطفال المدارس االبتدائية ورياض 

األطفــال والتي كانت ما بين %89-85 ، لكن لألســف إنه ال يوجــد لدينا بيانات تتعلق بصحة 
الفــم واألســنان لذوي اإلعاقة في قطر والذين قــد يكونون أكثر ضررا من األطفال العاديين 

ويحتاجون لمن يســاعدهم باالهتمام بتوعيتهم وأولياء أمورهم ألهمية صحة الفم واألســنان 
ثم العالج؛ لذا فمن خالل هذه الفعالية قمنا بتوثيق مســتوى تســوس األســنان وأمراض اللثة 

ومشــاكل صحة الفم األخرى لمن نســتطيع الوصول لهم من طلبة ذوي األعاقة، وفي ختام 
الفعالية ســيتم بإذن اهلل تعالى تطوير برامج وسياســات محددة لهم. 
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الدوحة – صحتك  ثروتك
ينضم أكثر من 400 مختص في جراحة العظام 

والمفاصل خالل الفترة من 7 – 9 فبراير من عام 
2020 للمشاركة في مؤتمر قطر األول لجراحة 
وتقويم المفاصل والذي ينظمه قسم جراحة 

العظام والمفاصل بمؤسسة حمد الطبية في 
الدوحة بالتعاون مع إدارة التعليم الطبي ومركز 

العظام والمفاصل. يركز المؤتمر على تقويم 
مفصل الورك والركبة عند البالغين ومن المتوقع 

أن يستقطب المؤتمر حضورًا من مختلف أنحاء 
العالم. 

ويعرف تقويم المفاصل بأنه إجراء جراحي يهدف 
إلى استعادة وظيفة المفصل من خالل إعادة 

تكوين العظام كما يمكن استخدام مفصل 
صناعي في هذه العمليات الجراحية.  

وقد أشار الدكتور/ محمد العتيق الدوسري، 
استشاري أول ومدير مركز العظام والمفاصل 

ورئيس مؤتمر قطر األول لجراحة وتقويم 
المفاصل 2020 إلى أن المؤتمر سيتيح للحضور 

فرصًا جديدة للتعلم من أفضل الخبراء في مجال 
جراحة العظام حول العالم. وقال: »لقد استطاع 
مؤتمر قطر األول لجراحة وتقويم المفاصل جلب 
اهتمام متحدثين معروفين من الواليات المتحدة 

والمملكة المتحدة وأوروبا والهند ونحن في غاية 
الحماس لدعوة هؤالء المتحدثين الدوليين إلى 
قطر للمشاركة في المؤتمر. نأمل من خالل هذا 

المؤتمر، تعزيز التزامنا بتطوير فرص التعلم والذي 
يعتبر أحد أهداف إدارتنا وجزءًا من استراتيجية 

بعيدة المدى تتمثل في تعميق أسس المعرفة 
ومهارات الجراحة لدى الكوادر الطبية«. 

يتضمن المؤتمر عروضًا تقديمية بالفيديو 
ومحاضرات لتعزيز الممارسة العملية باإلضافة 

إلى ورش العمل. كما ستتاح الفرصة للمشاركين 
لتعلم آخر التقنيات المتبعة من الخبرات الدولية 
وسيخصص أحد أيام المؤتمر الستعراض تقنيات 

العالج الفيزيائي بشكل حصري وأهميته خالل 
الفترة المحيطة بالجراحة.    

ويعتبر تقويم المفاصل إجراء عالي االختصاص 

في مجال عالج أمراض العظام، وتجري مؤسسة 
حمد الطبية حوالي 300 حالة إلعادة تقويم 

مفصل الورك والركبة في قطر سنويًا. ويشير 
الدكتور/ محمد، بالقول: »تنتشر في اآلونة األخيرة 
جراحات إعادة تقويم مفصل الورك والركبة في 

قطر، فهناك العديد من الحاالت التي تتطلب مثل 
هذا النوع من العمليات كبعض حاالت التهاب 

المفاصل وهشاشة العظام، أو أمراض المفاصل 
التنكسية التي تؤدي إلى فقدان الغضروف 

أو وسادة المفصل، وتعتبر تلك الحاالت األكثر 
شيوعًا لتقويم المفاصل. كما توجد أسباب أخرى 
متعددة كتشوه المفصل أو وجود خلل في نمو 

العظام«.    
وأضاف: »هناك العديد من التقنيات والعالجات 

الحديثة المتاحة للمرضى الذين يعانون من هذه 
الحاالت، ويعتمد إجراء تقويم المفاصل على 

استيفاء حالة المريض للمعايير التي تصاحب 
األنواع المختلفة لإلجراءات الجراحية ومكان الخلل 

في المفصل وشدته وحالة المفصل«.    

يعقد في فبراير 2020

مؤتمر قطر األول لجراحة وتقويم المفاصل

من خالل احياء التراث وإبراز الهوية الوطنية واستذكار امجاد الرجال االولين

مؤسسة الرعاية الصحية تحيي اليوم الوطني بتجديد العهد والوالء
احتفلت مؤسسة الرعاية الصحية االولية بذكرى 
اليوم الوطني للدولة والذي يوافق الثامن عشر 
من ديسمبر من كل عام، تحت شعار »المعالي 

كايده« وهي تعني ذو الشرف والرفعة والمعاني 
والمكانة السامية، وهي تفخر بأمجاد الماضي 

وتعتز بإنجازات الحاضر ويغمرها األمل بغد مشرق 
ومستقبل ملؤه النجاح واإلنجاز والتطور والتقدم 

في كافة المجاالت.
 حيث تم االستذكار في هذا اليوم األغر من تاريخ 

بالدنا السيرة العطرة للمؤسس الشيخ جاسم 
بن محمد بن ثاني رحمه اهلل الذي أرسى قبل 

قرابة مائة وأربعين عامًا عند تسلم مقاليد الحكم 
في البالد )يوم 18 ديسمبر 1878( دعائم دولتنا 

الحديثة، ووضع أسس بنائها ونهضتها وحافظ 
على سيادتها، وصان كرامة شعبها، وجعل من 

قطر الغالية دولة موحدة ومتماسكة ومستقلة، 
يهابها الخصوم، وتحتضن األشقاء واألصدقاء، 

تغيث الملهوف وتحترم العهود وتراعي حق الجوار 
وتتمسك بالقيم واألخالق والمبادئ.

وقد حضر االحتفال الدكتورة مريم علي عبدالملك 
مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية االولية وعدد 

من المسؤولين ومنتسبي مؤسسة الرعاية 
الصحية األولية حيث حرص جميع الموظفين في 

هذا اليوم باختالف جنسياتهم على المشاركة في 
االحتفال وكانت المشاركة محل اعجاب وتقدير 

من الجميع .
 وقالت الدكتورة مريم عبدالملك مدير عام 

مؤسسة الرعاية الصحية ان االحتفال باليوم 
الوطني هذا العام يكتسب أهمية خاصة، 

كونه يأتي بينما يواجه الوطن تحديات كبرى ، 
كما يأتي االحتفال في وقت تؤكد فيه مختلف 

المؤشرات أن دولة قطر تخطت كل التحديات، 
وواصلت مسيرتها المباركة برؤية واضحة وُخطط 

وبرامج غير مسبوقة، واستراتيجيات متقدمة 
تدعمها إرادات صلبة ومشاريع طموحة لتحصين 

دولتنا ضّد كل المخاطر واألزمات واستكمال 
مسيرتها ونهضتها بقيادة حضرة صاحب السمّو 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، 
وحكومته الرشيدة.

 ويعتبر اليوم الوطني لبالدنا، مناسبة كريمة 
نسترجع فيها وبكل الفخر والشموخ أمجاد 

الماضي، وعطاءات وتضحيات اآلباء واألجداد، 
ونفتح فيها صفحة جديدة لتجديد العهد والوالء 

لقائد مسيرتنا المباركة حضرة صاحب السمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، 

فما تشهده بالدنا من تالحم بين الشعب 
والقيادة، ومشاريع استراتيجية كبرى، أدى إلى 

رقي وتطور الدولة في زمن قياسي مقارنة 
بالدول والشعوب األخرى، فأصبحت قطر نموذجا 

ومثاال يحتذى به في الرفاه والتطور االقتصادي 
واالجتماعي القائم على ركائز ومقومات موروثة 

جيال بعد جيل.
وقد شمل االحتفال باليوم الوطني الكثير من 

الفقرات الشعبية والتراثية المغلفة بالهوية 
الوطنية من خالل الجلسات الشعبية ،اضافة الى 

تزيين المكان باألعالم القطرية وصورة حضرة 
صاحب السمو امير البالد المفدى وسمو األمير 
الوالد اضافة الى االهازيج واالغاني واالناشيد 

والشيالت الوطنية القطرية التي تتحدث عن حب 

الوطن وانجازاته وعراقته على مر الزمن.
كذلك افتتحت الدكتورة مريم علي عبدالملك 

المعرض الفني المصاحب للحفل وشمل 
المعرض الكثير من الصور والرسوم الفنية من 

اعمال الموظفين والمنتسبين لمؤسسة الرعاية 
الصحية االولية وحازت االعمال الفنية على اعجاب 
الحضور وتقديرهم لكل االعمال الفنية المشاركة 

في المعرض.
كما شمل الحفل توزيع األكل الشعبي القطري 
والمشروبات الشعبية ، وقد حازت فقرتي الصقار 

والعكاس على اعجاب جميع الموظفين حيث 
تناوب الجميع على حمل الصقر والتصوير في 
ركن »العكاس« التراثي حيث التقط الجميع 
اجمل الذكريات في اجمل واعز أيام الوطن.

* الدكتورة مريم عبدالملك تلقي كلمتها خالل حفل اليوم الوطني* الدكتورة مريم عبدالملك تشارك الموظفين خالل االحتفال باليوم الوطني

- الدكتورة مريم عبدالملك: مناسبة عزيزة نسترجع فيها وبكل فخر شموخ وامجاد الماضي
- الصقار والعكاس والفطور الشعبي حاز اعجاب الجميع في أجواء من الفرح واالبتهاج



الدوحة – صحتك ثروتك
قــّدم أخّصائيو العالج الطبيعي في مركز 

قطر إلعادة التأهيل التابع لمؤسســة 
حمــد الطبية خدمات الرعاية الصحية  من 

خــالل ما يزيد على 28 ألف زيارة عالجية 
للمرضــى الذين راجعوا المركز لتلّقي 

العالج الطبيعي هذا العام، ويشــّكل هذا 
العــدد نصف إجمالي عدد مرضى العيادات 

الخارجية الذيــن تلقوا مختلف خدمات الرعاية 
الصحيــة في هذا المركز والذي يعتبر أكبر 

مستشــفى متخصص في إعادة التأهيل في 
المنطقة.ومــن المتوقع أن يصل إجمالي 

عــدد الزيارات العالجية لتلقي العالج 
الطبيعي في المركز بحلول نهاية شــهر 
ديســمبر الحالي إلى 30 ألف زيارة وذلك 

بزيــادة في عدد الزيارات قدرها %15 مقارنة 
الماضي. بالعام 

وأشــار السيد/ مظهر أحمد، مشرف العالج 
الطبيعــي في مركز قطر إلعادة التأهيل، 

إلى أن الســبب في تزايد أعداد مرضى 
العــالج الطبيعي يعود إلى عاملين أولهما 

الزيــادة في أعداد المرضى المراجعين 
لمختلف مرافق مؤسســة حمد الطبية طلبًا 
للعــالج، والثاني توّجه الكثير من المرضى 

إلى تحســين قدراتهم الحركية الجسدية بعد 
تدنّي مســتوى هذه القدرات بسبب التقّدم 
في الســّن أو نتيجة لتعرّضهم لإلصابات أو 

األمراض. 
وقال الســيد/ مظهر أحمد:» يشّكل المرضى 

الذين عانوا من مشــاكل عصبية وعضلية 
ناجمــة عن اإلصابة بالجلطات الدماغية 

واألمــراض العصبية الغالبية العظمى من 
مرضــى العالج الطبيعي في حين أن 30% 

من هؤالء المرضى هم من كبار الســن 
الذين تجاوزوا الســبعين من العمر ويعانون 

من إعاقات ومشــاكل عضلية وعظمية 
بمــا فيها التهابات وآالم المفاصل، كما 

نقــوم بمعالجة مرضى يعانون من أمراض 
متفاقمة فــي الجهاز العصبي مثل التصلّب 
العصبــي المتعّدد، ومن بين المرضى الذين 
نقــوم بمعالجتهم المرضى اليافعين الذين 
تتجاوز أعمارهم 14 عامًا ويعانون من الشــلل 
الدماغــي، وعلى الرغم من أن نطاق خدمات 

العــالج الطبيعي في مركز قطر إلعادة 
التأهيل يتركز بشــكل رئيسي حول معالجة 
المشــاكل العصبية وأمراض الشيخوخة إال 
أننا نقــّدم الرعاية الصحية لحاالت مرضية 

أخــرى خاصة عندما يتعذر عالج هذه الحاالت 
في مرافق المؤسسة األخرى«.

وحــول أهمية العالج الطبيعي لمرضى 
الجلطات الدماغية ودوره في مســاعدة 

األطبــاء على اتخاذ القرارات العالجية، 
قال الســيد/ مظهر أحمد:» لقد قمنا في 

العام 2014 وبتوجيهات من الســيدة/ نورة 
المضاحكة، رئيس قســم العالج الطبيعي 
في مركز قطر إلعادة التأهيل ، بتشــكيل 
فريق مــن األخصائيين أوكلت إليه مهمة 

وضــع مجموعة من القواعد التوجيهية 
المخصصــة لمعالجة المرضى الذين كانوا 

قد تعرضــوا لجطات دماغية حادة بحيث يتّبع 
أخصائيــو العالج الطبيعي المتخصصون 
في عالج المشــاكل العصبية في كافة 

مرافق مؤسســة حمد الطبية هذه القواعد 
التوجيهيــة، وبعد عام من العمل الدؤوب 

والمكثـّـف نجح الفريق في وضع )مجموعة 
القواعــد التوجيهية لعالج مرضى الجلطات 
الدماغيــة الحاّدة(، وقد تّم تدريب أخصائيي 

العالج الطبيعي على كيفية اســتخدام 
مجموعــة القواعد في معالجة المرضى، 

كما تــّم وضع وتنظيم ورش لمتابعة  تدريب 
األخصائيين حول كيفية اســتخدام معايير 

القيــاس الواردة في مجموعة القواعد 
التوجيهيــة ، وتطوير مجموعة من أدوات 
القيــاس لمراقبة مدى االلتزام بالمعايير 

العالجية، وقــد عمل تطبيق مجموعة القواعد 
التوجيهيــة على تعزيز الدور الذي يؤّديه 

أخّصائيــو العالج الطبيعي في إعادة تأهيل 
الدماغية«. الجلطات  مرضى 

11  حوار األربعاء
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كتب – مفيد القاضي
حّذر  مصدر مســؤول في مركز مكافحة التدخين التابع لمؤسســة 
حمد الطبية من أن التدخين قد يســبب مرض الســكري من النوع 

الثانــي ويزيد مــن مضاعفاته. وقال:»أن هناك أهمية  للتوعية 
بمرض الســكري ألن هناك دراسات عديدة وجدت أن المدخنين 

أكثر عرضة لإلصابة بمرض الســكري من النوع الثاني بنســبة
 30 - 40 % مقارنة بغير المدخنين وتزداد نســبة اإلصابة مع زيادة 

كمية التدخين المســتهلكة يوميًا«. 
وحول اآللية التي تجعــل التدخين مرتبط باإلصابة بمرض 

الســكري ؛ أشــار المصدر  إلى أن التدخين يؤدي إلى التهاب وخلل 
في جدران الخاليا مما يعيق اســتجابتها لعمل هرمون اإلنســولين 

المســؤول عن ادخال الجلوكوز للخاليا ، كما يقوم التدخين 
بتحفيــز عدد من الهرمونــات كالكورتيزون واألدرينالين التي تقلل 

من فعالية  هرمون اإلنســولين. وهذا يفســر لماذا قد يحتاج مرضى 
الســكر المدخنون المعتمدون على العالج باإلنســولين إلى جرعة 

بنسبة 30-40 % مقارنة بغيرهم:

المدخنون أكثر عرضة لإلصابة بمرض السكري

عاليــة منه مقارنة بغير المدخنين.
وحول زيادة نسبة اإلصابة 

بمضاعفات السكري من حيث 
شــدتها والوقت المبّكر لظهورها 
لدى مرضى الســكري المدخنين ، 

وجد أن مرضى الســكري المدخنين 

تزداد لديهم نســبة اإلصابة بأمراض 
القلب والكلى واعتالل شبكية 

الطرفية  واألعصاب  العيون 
وخاصــة للرجلين كما يقلل من 

التغذيــة الدموية للقدمين مهددًا 
المزمنة التي  بحدوث التقرحات 

تكون صعبة الشــفاء أو مايسمى 
السكرية.وحول  القدم  بمتالزمة 

مدى االســتفادة من اإلقالع النهائي 
عــن التدخين تبين  أنه وبعد ثمانية 

أســابيع من التوقف عن التدخين 
يتخلّص مريض الســكري من اآلثار 

الســلبية للتدخين كما تزيد فعالية 
عالجات مرض الســكري ، داعيًا جميع 

مرضى الســكري المدخنين للمسارعة 
بالتوجــه إلى مركز مكافحة التدخين 
بمؤسســة حمد الطبية لمساعدتهم 

فــي اإلقالع النهائي عن التدخين.

مركز قطر إلعادة التأهيل بمؤسسة حمد الطبية :

28 ألف زيارة لتلّقي العالج الطبيعي عام  2019




