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الصحة توقع مع المتحدة للتنمية 

مذكرة تفاهم :
  توسع في برنامج الصحة في 

أماكن العمل

وزارة الصحة العامة تصدر 
دلياًل لقراءة شهادة 

التحليل المخبري للعينات 
الغذائية

11
خدمة اإلسعاف بحمد الطبية 

تبدأ تشغيل طائرات بدون 
طيار لتعزيز قدراتها في 

مراقبة مواقع الطوارئ الطبية 

»حمد الطبية«: إنجاز مركز المها لرعاية األطفال ذوي االحتياجات 
الصحية المتعددة خالل العام الجاري

في حوار خاص مع الدكتورة مريم عبدالملك مــدير عام مؤسسة الرعاية الصحية األولية:

خطة استراتيجية جديدة للمواعيد خـالل 
»2020« سـتـطــبــق »أون اليـن«               

الدوحة،  - صحتك ثروتك
يحظى القطاع الصحي بمكانة 

متقدمة في اهتمامات وأولويات 
الدولة، وقد تجسد ذلك في الخطاب 

السامي لحضرة صاحب السمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

البالد المفدى في افتتاح أعمال 
مجلس الشورى بدورته الجديدة 

عندما أكد سموه ان تقليص 
النفقات وترشيد اإلنفاق لم 

يمس موازنة القطاعين الصحي 

والتعليمي وهو ما يبين مدى حرص 
الدولة على بناء اإلنسان كونه 

أغلى الثروات التي يمتلكها الوطن. 
وقد رسمت الحكومة الخطوط 

الرئيسية لالرتقاء بالخدمات الصحية 
حيث حقق هذا القطاع قفزات 

إيجابية سريعة يلمسها الجميع، 
فعلى سبيل المثال، تم افتتاح 4 

مراكز صحية جديدة بمبان نموذجية 
على أعلى المواصفات والمعايير 

الطبية والخدمية.

الدوحة – صحتك ثروتك
 أعلنت مؤسسة حمد الطبية أن مشروع مركز 

المها المتخصص في تقديم خدمات رعاية 
األطفال ذوي االحتياجات الصحية المتعددة 

وطويلة األجل من المقرر اكتماله خالل العام 
الجاري.

جاء ذلك أثناء زيارة سعادة الدكتورة حنان 
محمد الكواري وزيرة الصحة العامة لموقع 

المشروع في حرم مستشفى الوكرة.
ومن المقرر أن يحدث مركز المها نقلة نوعية 

في خدمات رعاية األطفال ذوي االحتياجات 
الصحية المتعددة وطويلة األجل حين اكتماله.

تتابــع وزارة الصحة العامة الوضع 
الوبائي لفيروس كورونا المســتجد 

بصورة مستمرة، واتخذت الوزارة 
اإلجراءات االحترازية الالزمة لمواجهة 
الفيــروس والذي ظهر في جمهورية 

الصين الشــعبية وانتقل إلى عدة دول.
وأوضحت الوزارة أنه لم يتم تســجيل 

أي حالــة إصابة في دولة قطر، كما 
عقــدت اللجنة الوطنية للتأهب لألوبئة 
فــي وزارة الصحة العامة اجتماعا حضره 

ممثلــو اللجنة من وزارة الصحة العامة 
ومؤسســة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية 
الصحيــة األولية، إضافة إلى ممثلين عن 

مطــار حمد الدولي والخدمات الطبية 

للخطــوط الجوية القطرية. جرى خالل 
االجتماع مناقشــة آخر المستجدات حول 

المرض، إضافة إلى آلية التنســيق 
المشــترك بين جميع الجهات وتفعيل 

اإلجــراءات االحترازية الالزمة لمنع انتقال 
العدوى عن طريق المســافرين القادمين 

إلى دولة قطر.

وزارة الصحة العامة تعلن إجراءات احترازية بشأن
 فيروس كورونا المستجد



وأكدت سعادة الدكتورة حنان محمد 
الكواري عقب تفقدها المشروع، أهمية 

مواصلة تقديم أفضل رعاية ودعم 
لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة 

للرعاية الصحية من خالل توسيع 
الخدمات. وتحسين 

وقالت في تصريح صحفي إن هذا 
المرفق الجديد سيقدم لهؤالء المرضى 
وعائالتهم أفضل عالج متخصص بجودة 

عالية.
وأشارت سعادة وزيرة الصحة إلى أن 

مركــز المها هو األول من نوعه في قطر 
وســيكون واحدا من أكبر المنشآت في 

المنطقة.
ويعــد مركز المها أول مركز مخصص 
لتنميــة الطفل في قطر وواحدا من 

أكبــر المراكز في المنطقة، وتم بناؤه 
بطريقــة توفر أفضل رعاية ممكنة في 

وهادئة. شفائية  بيئة 
وسوف تستند الرعاية المقدمة في 

المنشأة الجديدة إلى مبادئ الرعاية 

القائمة على البراهين مع توفير 
نمــوذج خدمة متكامل ونهج يركز على 

األسرة.
وتتمثــل رؤية مركز المها في أن يصبح 
مرفقــا معترفا به دوليا لطب األطفال 
يضــم عددا من الخدمات بما في ذلك 
البرامج المتخصصة مثل رعاية حاالت 

المبكر. التدخل 
وســيقدم مركز المها الجديد للمرضى 

األطفال مجموعة من خدمات العالج 
وإعــادة التأهيل بما في ذلك مختبر 
الحياتية  المهارات  وبرنامج  المشي 
ودروس العالج بالموسيقى والفن 

وحمام سباحة للعالج المائي.
وعلى الرغم من أن بعض هذه 

الخدمــات متاحة حاليا في مركز قطر 
إلعادة التأهيل التابع لمؤسسة حمد 

الطبيــة إال أنها المرة األولى التي يتم 
تقديمها تحت سقف واحد للمرضى 

األطفال.

إصدار

إعداد وتحرير
مفيد القاضي

تدقيق لغوي
أبو زيد محمد

تصميم وإخراج
سامر السوافطة

وزيرة الصحة العامة زارت موقع المشروع
»حمد الطبية«: إنجاز مركز المها لرعاية األطفال ذوي االحتياجات الصحية المتعددة خالل العام الجاري
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الدوحة – صحتك ثروتك
 أعلنت مؤسســة حمد الطبية أن 

مشــروع مركز المها المتخصص في 
تقديم خدمات رعاية األطفال ذوي 

االحتياجــات الصحية المتعددة وطويلة 
األجــل من المقرر اكتماله خالل العام 

الجاري.
جاء ذلك أثناء زيارة ســعادة الدكتورة 

حنــان محمد الكواري وزيرة الصحة 
العامة لموقع المشــروع في حرم 

الوكرة. مستشفى 
ومــن المقرر أن يحدث مركز المها نقلة 
نوعيــة في خدمات رعاية األطفال ذوي 
االحتياجــات الصحية المتعددة وطويلة 

األجل حين اكتماله.
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وزارة الصحة العامة تعلن إجراءات احترازية بشأن
 فيروس كورونا المستجد

الدوحة- صحتك ثروتك
أعلنــت وزارة الصحة العامة في بداية شــهر يناير الجاري افتتاح مكتب 
تســجيل المواليد الجدد وإصدار شــهادات الميالد بمركز صحة المرأة 

واألبحاث التابع لمؤسســة حمــد الطبية ويعمل المكتب خالل 
فترتين صباحية من الســاعة 7:30 صباحًا إلى الســاعة 12:30 ظهرًا، 

وفترة مســائية من الســاعة 2:00 مساَء إلى الساعة 6:30 مساًء. 
وأوضحت الســيدة مريم العبيدلي، مشــرف وحدة المواليد في وزارة 

الصحــة العامة أنه تم تجهيز المكتب بأحدث الوســائل والتقنيات 
الالزمــة، باإلضافة إلى توفيــر موظفين على درجة عالية من الكفاءة 

والتدريب لضمان ســرعة إنجاز معامالت المراجعين.
يذكــر أن المكتب الجديــد يعمل جنبًا إلى جنب مع المكاتب 

المعتمدة إلصدار شــهادات الميالد في المستشفيات الحكومية 
والخاصة المرخصة والتي تشــمل: مستشفى الخور، ومستشفى 

الوكرة، والمستشــفى الكوبي، ومستشفى عيادة الدوحة، 
والمستشــفى األهلي، ومستشفى العمادي، وسدرة للطب.           

افتتاح مكتب تسجيل المواليد الجدد بمركز صحة المرأة

جرى خالل االجتماع مناقشــة آخر 
المســتجدات حول المرض، إضافة إلى 

آلية التنســيق المشترك بين جميع 
الجهات وتفعيل اإلجراءات االحترازية 

الالزمــة لمنع انتقال العدوى عن طريق 
المســافرين القادمين إلى دولة قطر.

وأصدرت اللجنة توصيات احترازية 
تضمنــت رفع درجة تأهب نظام 

مراقبة وترصد الحاالت المشــتبهة 
علــى الصعيدين المحلي والعالمي 

بالتنســيق مع منظمة الصحة العالمية. 
حيــث قامت وزارة الصحة العامة بإصدار 

الوطنية للتعامل  الدالئل واإلرشادات 
مع حاالت فيروس كورونا المســتجد 

مع التنبيه على جميع المستشــفيات 
والمرافــق الصحية الحكومية والخاصة 

في الدولة للتبليغ عن أي حالة اشــتباه 
بالعدوى التنفســية المستجدة خاصة 
للمســافرين العائدين من دول ينتشر 

فيهــا المرض خالل فترة ١٤ يومًا من 
وصولهــم. مع التركيز على أهمية 

التبليــغ عن الحاالت التي تظهر عليها 
أعراض االلتهابات التنفســية حيث 
تقــوم فرق التقصي بزيارات يومية 

للمستشــفيات للتأكد من مطابقة أي 
منهــا مع التعريف الذي أقرته منظمة 
الصحة العالمية للحاالت المشــتبهة.

وأقــرت اللجنة الوطنية لمكافحة 
األوبئة تطبيق الفحص الحراري 

فــي مطار حمد الدولي على جميع 
المســافرين القادمين من الصين مع 

رفع الوعي بين المســافرين بشأن 

أعراض اإلصابة بااللتهاب الرئوي 
وتشــمل ارتفاع درجة الحرارة والسعال 

التنفس.   وصعوبة 
وتنصــح وزارة الصحة العامة بتجنب 

الســفر غير الضروري إلى المدن التي 
يســري فيها الفيروس في جمهورية 
الصيــن في الوقت الراهن وكذلك 

تجنــب التعامل عن قرب مع الحيوانات 
فــي المناطق الموبوءة وعدم االختالط 

عن قرب مع األشــخاص الذين تظهر 
عليهم أعراض االلتهابات التنفســية، 

مع المداومة على غســل اليدين بالماء 
والصابون.

يشــار إلى أن التقارير الفنية التي 
تناولــت المظاهر االكلينيكية والوبائية 

للفيروس المســتجد تفيد أنه مشابه 

للعديد من الفيروســات التاجية التي 
تنتقل من الحيوان الى اإلنســان، حيث 

تتــراوح حدة المرض ما بين أعراض 
خفيفة إلى متوســطة الشدة عند 

غالبية األشــخاص المصابين بالعدوى 
وقــد تتطور األعراض والمضاعفات لدى 
األشــخاص المصابين باألمراض المزمنة 
ونقص المناعة إلى العدوى التنفســية 

الحادة مع احتمال حدوث الوفاة. 
يذكر أن فريق االســتجابة السريعة 

فــي وزارة الصحة العامة يعمل على 
مدار الســاعة ويتلقى أي بالغات أو 

استفســارات تتعلق باألمراض االنتقالية 
على رقمي الخط الساخن 66740948 

أو 66740951.

تتابــع وزارة الصحة العامة الوضع 
الوبائي لفيروس كورونا المســتجد 

بصورة مستمرة، واتخذت الوزارة 
اإلجراءات االحترازية الالزمة لمواجهة 
الفيــروس والذي ظهر في جمهورية 

الصين الشــعبية وانتقل إلى عدة دول.
وأوضحت الوزارة أنه لم يتم تســجيل 

أي حالــة إصابة في دولة قطر، كما 
عقــدت اللجنة الوطنية للتأهب لألوبئة 
فــي وزارة الصحة العامة اجتماعا حضره 

ممثلــو اللجنة من وزارة الصحة العامة 
ومؤسســة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية 
الصحيــة األولية، إضافة إلى ممثلين عن 

مطــار حمد الدولي والخدمات الطبية 
القطرية. الجوية  للخطوط 
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المتحدة للتنمية توقع مع الصحة مذكرة تفاهم :

  توسع في برنامج »الصحة في أماكن العمل«

وكذلــك الدور المنوط بممرضي المدارس 
أثناء تنفيذ أنشــطة الحملة، كما تم خالل 
الورشــة عرض أفالم علمية وتوزيع العديد 
مــن المواد التوعوية. وكذلك تم اإلجابة 
على تســاؤالت واستفسارات المشاركين 
بالورشــة، لتحقيق التعاون المشترك بين 

وزارة الصحة العامة ومؤسســة الرعاية 
الصحيــة االولية لرفع كفاءة العمل وتحقيق 

األهــداف الموضوعة للحملة الوطنية. وقال 
الشــيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني 
مديــر إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة 

العامة، خالل الكلمة االفتتاحية للورشــة: إن 
دولــة قطر وهلل الحمد ال تعاني من أمراض 

التيتانوس والدفتريا والســعال الديكي 
بفضل مســتوى التغطية العالي بالتطعيم، 

مشــيرًا إلى أن القيام بتنفيذ هذه الحملة 

بصورة ســنوية يهدف إلى تعزيز مناعة 
الطالبــات والطالب حيث توصي منظمة 

الصحة العالمية بضرورة أخذ اللقاح كل عشــر 
ســنوات كجرعة منشطة.وأشارت الدكتورة 

ســهى البيات رئيس قسم التطعيمات 
بــوزارة الصحة العامة إلى األهداف الخاصة 

بالحملــة والخطط التي تم وضعها لضمان 
نجاحها، مشــيرة إلى النجاحات التي حققتها 

الحملة في ســنواتها السابقة منذ عام 2011  
وأكــدت أهمية العمل من قبل الممرضين 
والممرضــات على رفع الوعي لدى الطالب 

والمســاهمة في إقناع الطالب وأولياء 
أمورهــم بفائدة اللقاح لتعزيز وحماية 

صحتهم، مشــيرة إلى الدور الهام والجوهري 
للممرضيــن والممرضات في نجاح أهداف 

الحملة. 

ضد أمراض التيتانوس والدفتريا والسعال الديكي

وزارة الصحة العامة تدشن الحملة الوطنية لتطعيم  طالب الصف العاشر 
الدوحة : صحتك ثروتك

دشــنت وزارة الصحة العامة الحملة الوطنية الســنوية لتطعيم طالب وطالبات الصف العاشــر بالمدارس 
الحكوميــة والخاصــة والجاليات بلقاح ال Tdap ضد أمراض التيتانوس والدفتريا والســعال الديكي، وذلك 

بالتعــاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، ومؤسســة الرعاية الصحية األولية.
وتســتهدف الحملــة تطعيم طالب وطالبات المــدارس الخاصة والجاليات في الفترة من 12 إلى 16 

ينايــر الجاري، بينما ســيتم تطعيم طالب وطالبات المدارس الحكوميــة في الفترة من 16 فبراير المقبل 
وحتــى 25 من نفس الشــهر. وفي هذا اإلطار نظمت وزارة الصحــة العامة بالتعاون مع وزارة التعليم 
والتعليم العالي، ومؤسســة الرعاية الصحية األولية، ورشــة عمل تدريبية، لإلعالن عن تدشــين حملة 

التطعيــم، بحضــور نحو 155 من ممرضي وممرضات المــدارس الحكومية والخاصة والجاليات، والمدارس 
للبترول. لقطر  التابعة 

تضمنت الورشــة العديد من المحاور العلمية والتدريبية الخاصة بالحملة وأهدافها وســبل ضمان نجاحها في 
بلــوغ األهداف المرجــوة منها، كما تم تقديم العديد من المحاضرات العلميــة من جانب العاملين ببرنامج 
التحصيــن الموســع بإدارة حماية الصحة ومكافحة األمــراض االنتقالية بوزارة الصحة العامة حول الجوانب 

العلميــة الخاصة بخدمــات التحصين عموما ولقاح ال Tdap على وجه الخصوص،

وأوضح البروفســور عبد البديع أبو سمرة 
أن اللجنة الدولية المشــتركة تعتبر أضخم 
مؤسســة دولية تُعنى بإقامة شراكات مع 

مؤسســات الرعاية الصحية في مختلف 
أنحاء العالم بهدف االرتقاء بمســتويات 
ســالمة المرضى وجودة الرعاية الصحية 

وذلك من خــالل البرامج التعليمية وبرامج 
التثقيــف الصحي المقدمة للمرضى 
وأسرهم ومنح االعتماد للمؤسسات 
المتميـّـزة في تقديم خدمات الرعاية 

الصحيــة، وبالتالي يمثّل حصول مرافق 
مؤسســة حمد الطبية على هذا االعتماد 
المعيار الذهبي الذي تتســم به خدمات 

الرعاية الصحية التي تقّدمها المؤسســة 
لمرضاها. وأضاف البروفســور عبد البديع 

أبو ســمرة:« يعمل فريق األطباء والكوادر 
التمريضيــة واختصاصيي التثقيف الصحي، 

والتغذيــة العالجية، والعناية بالقدم، 
والصيادلــة، واإلداريين جميعًا من أجل 
وضع مســار عالجي لمرضى السّكري 

انســجامًا مع رسالة المركز في الحّد من 
مضاعفــات هذا المرض وتمكين المرضى 
من ممارســة حياتهم بصورة طبيعية ومع 

رؤية المركــز في أن يصبح مركزًا للتميّز في 
عالج الســّكري على المستويين اإلقليمي 

والعالمي«.
من جانبهــا قالت الدكتورة ظبية المهنّدي، 
مدير وحدة الســّكري والتقنية في المعهد 

والسمنة وأمراض  للسكري  الوطني 
األيــض:« نقوم  في المركز الوطني 

لعالج الســّكري بتوظيف آخر ما توصلت 
إليــه التكنولوجيا في خدمة مرضى 

الســّكري حيث نقوم بتزويدهم بمضخات 
اإللكترونية  والحّساسات  اإلنسولين 

الخاصة بمراقبة مســتويات سكر الدم«. 
والجدير بالذكر أن من شــأن هذا اإلعتماد 

أن يعزز قدرات مؤسســة حمد الطبية 
فــي تقديم الرعاية الصحية لمرضى 

السّكري.

أول مركز في الشرق األوسط يحصل على هذا االعتماد:

المركز الوطني لعالج السّكري بحمد الطبية يحوز على اعتماد دولي لبرامج الرعاية اإلكلينيكية
الدوحة : صحتك ثروتك

حاز المركز الوطني لعالج الســّكري التابع لمؤسســة حمد الطبية على اعتماد اللجنة الدولية المشــتركة 
لبرامــج الرعايــة اإلكلينيكية وذلك بعد تقييم البرامج العالجية لمرض الســّكري التي يتبناها المركز، 

وبذلك يصبح المركز أول مرفق عالجي طبي في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا وسادس مرفق 
في العالم لعالج الســكري من النوعين األول والثاني وســكري الحمل يحوز على هذا االعتماد الدولي 

المرموق. وقال البروفســور عبد البديع أبو ســمرة، مدير المعهد الوطني للســكري والسمنة وأمراض األيض، 
ورئيس إدارة الطب الباطني في مؤسســة حمد الطبية:« يأتي اعتماد المركز الوطني لعالج الســّكري 

بعد التقييم الشــامل لمعايير العالج والســالمة المطبّقة في المركز والتي كانت ثمرة للجهود الحثيثة 
التي بذلتها كوادر المركز على مدى عّدة ســنوات، ويؤّكد هذا االعتماد على التزام مؤسســة حمد الطبية 

بتقديم أفضل مســتوى ممكن من الرعاية الصحية وترســيخ ثقافة الســالمة لدى المرضى والزوار وموظفي 
المؤسســة، كما يعّد هذا االعتماد بمثابة رســالة موجهة إلى مرضانا مفادها أن البرامج العالجية المطبقة 

فــي المركز الوطني لعالج الســّكري قد نجحت في اجتياز أصعــب االختبارات، بل وتفوقت على المعايير 
الموضوعة، في مجال ســالمة المرضــى والرعاية الطبية والدعم المقّدم لهم«.
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المتحدة للتنمية توقع مع الصحة مذكرة تفاهم :

  توسع في برنامج »الصحة في أماكن العمل«

الدوحة – صحتك ثروتك
وقعت وزارة الصحة العامة والشــركة المتحدة 
للتنمية مذكــرة تفاهم لتنفيذ برنامج »الصحة 

فــي أماكن العمل«، وقع المذكرة الدكتور 
صــالح اليافعي، مدير تعزيز الصحة واألمراض 

غيــر االنتقالية باإلنابة في وزارة الصحة العامة، 
والســيد ناصر عبداهلل الحرمى، المدير التنفيذي 
للموارد البشــرية في الشركة المتحدة للتنمية.
يأتــي توقيع المذكرة ضمن جهود وزارة الصحة 

العامة المســتمرة لتعزيز الوعي بين مختلف 
فئــات المجتمع في دولة قطر حول تبني 

أنماط حياة صحية وتماشــيًا مع رؤية قطر2030 
وتحقيقًا ألهداف االســتراتيجية الوطنية للصحة 
2022-2018 واســتراتيجية الصحة العامة -2017
2022 وأهداف خطــة العمل الوطنية للتغذية 

والنشاط البدني 2017-2022.
وتحدد مذكرة التفاهم األنشــطة التي تندرج 

ضمــن برنامج الصحة في أماكن العمل 
والتي توفرها وزارة الصحة العامة للشــركة 

المتحدة للتنمية والتي تنقســم على مراحل 
متتابعة تضمن اســتمرارية البرنامج بدءًا من 

المرحلة األولــى والتي تتضمن جمع معلومات 
عامة من الموظفين بالشــركة وأخرى تخص 

أنماطهــم الحياتية من أجل تحديد احتياجاتهم 
الصحية وذلك بتعبئة االســتبيان القبلي 
الخاص بالبرنامج والذي يرســل عبر البريد 

االلكتروني ويعامل بسرية تامة.
وتتضمن المرحلة الثانية من البرنامج تدشــين 

حملة صحية شــاملة في أيام منفصلة 
للموظفين والموظفات للكشــف المبكر عن 

عوامــل االختطار لإلصابة باألمراض المزمنة 
غير الســارية مثل السكري وارتفاع ضغط 

الدم والكولســترول والسمنة، حيث يتم خالل 
الحملة إجراء القياســات البسيطة مثل الوزن 
والطول وقياس ضغط الدم ومســتوى السكر 
والدهون ويتــم التعامل مع كافة المعلومات 

الخاصة بالموظفين بســرية تامة. ثم يتم زيارة 
الشــركة من قبل فريق عمل البرنامج لتقييم 

الكافتيريا، والســاللم والصالة الرياضية إن 
وجدت. ويقــوم فريق عمل البرنامج بكتابة 

التقاريــر والتوصيات بعد انتهاء الزيارة 

ليتم مناقشــتها مع تقرير االستبيان وتقرير 
الفحوصات.

وبعدية قبلية  استبيانات 
ومن خالل دراســة نتائج االستبيان القبلي 

وتحليل بيانــات الحملة الصحية يتم تحديد أكثر 
المشــاكل الصحية شيوعًا لدى الموظفين 

وبنــاء على هذه المعلومات يتم وضع خطة 
عمل للســنة األولى من تنفيذ البرنامج ويتم 

مناقشــتها مع ضابط االتصال من الشركة 
وهي عبارة عن مجموعة من األنشــطة 

والفعاليــات المقترحة لزيادة وعي الموظفين 
باألنماط الصحية وممارســتها ولجعل محيط 

العمــل داعمًا ومعززًا لصحة الموظفين.
أما عــن المرحلة الثالثة واألخيرة من البرنامج 

فيتم خاللها تنفيذ األنشــطة المتفق عليها 
خالل الســنة بإشراك جميع الموظفين فيتم 

عقد اجتماع مع ضابط اتصال الشــركة 
لمناقشــة التقارير الخاصة بنتائج المرحلتين 

األولى والثانية من البرنامج. ثم يتم مناقشــة 
خطة تنفيذ األنشــطة والفعاليات المقترحة 

ضمن خطة عمل البرنامج ومشــاركة 
الموظفين في جميع هذه األنشــطة.

وقــال الدكتور صالح اليافعي، مدير تعزيز 
الصحــة واألمراض غير االنتقالية باإلنابة بوزارة 

الصحــة العامة، خالل الكلمة االفتتاحية 
للمؤتمر الصحفي الذي عقد بهذه المناســبة: 

إن توقيع مذكرة التفاهم مع الشــركة المتحدة 
للتنميــة لتنفيذ برنامج الصحة في أماكن 

العمل يعتبر أحد أنشــطة وجهود وزارة الصحة 
العامــة الهادفة إلى تعزيز أنماط الحياة 
الصحيــة واالهتمام بصحة العاملين في 

القطاعات. مختلف 
وأضاف أن أهداف البرنامج تتماشــى مع أهداف 

اســتراتيجية قطر للصحة العامة والتي تعتبر 
جزءًا تنفيذيًا لالســتراتيجية الوطنية للصحة 

والمتمثلة في تعزيز صحة ســكان قطر 
ورفاهيتهــم لحمايتهم من المخاطر واألمراض 

تهددهم. التي 

صحية بيئة 
وأعرب الســيد ناصر عبداهلل الحرمى، المدير 

التنفيذي للموارد البشــرية في الشركة 

المتحدة للتنمية، عن ســعادته بتوقيع 
مذكرة التفاهم، مشــيرًا إلى حرص الشركة 

المتحدة للتنميــة على توفير بيئة عمل آمنة 
وصحيــة للعاملين بما يتفق مع جهود وزارة 

الصحــة العامة في زيادة الوعي بأهمية اتباع 
العاملين بشــكل خاص وأفراد المجتمع بشكل 

عام ألنماط الحياة.
 وأضــاف الحرمي أن إطالق البرنامج في إطار 

مسؤولية الشــركة المتحدة للتنمية تجاه 
موظفيها لتشــجيعهم على اعتماد ممارسات 

صحية لتحســين صحتهم العامة. إذ نحن نؤمن 
بأن معادلة العقل الســليم بالجسم السليم 

هي المفتاح لحياة أكثر اتزانًا وســعادة وهو ما 
نرجوه لموظفينا اتســاقا مع متطلبات البرنامج، 

ستعمل الشــركة المتحدة للتنمية على تطوير 
سياســات تنظيمية مناسبة لتقليل اإلجهاد 

المرتبــط بالعمل، ودعم صحة الموظفين في 
مــكان العمل من خالل تعزيز عادات التغذية 
الصحية، وممارســة النشاط البدني، واإلقالع 

عن التدخين ومعالجة الضغوط النفســية.
وتهدف الشــركة المتحدة للتنمية، من خالل 

مشــاركتها في هذا النوع من البرامج، إلى 
رفع مســتوى التوعية حول أهمية األنشطة 

البدنيــة واتباع أنماط حياة صحية، ومن خاللها 
المشــاركة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 

2030، وتحديدا ركيزة التنمية البشــرية، 
بما يتماشــى أيضا مع برنامج المسؤولية 

االجتماعية للشــركة المتحدة للتنمية.
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إنجازات مؤسسة الرعاية الصحية األولية خالل العام 2019

وفي إطار التطوير المســتمر تم إضافة 
عيــادات وخدمات جديدة مثل خدمات 

الصحة والمعافاة وعيادات طب األســرة 
وعيــادات صحة الطفل والمراهق وعيادات 

االبتســامة الجميلة وعيادات أخصائي 
التغذيــة وعيادات ما بعد الوالدة وخدمات 

العــالج الطبيعي. وكذلك بعض الخدمات 
الوقائيــة مثل عيادات الفحص الذكي 

وبرامج الكشــف المبكر عن سرطان 
الثــدي واألمعاء، وعيادات نمط الحياة 

الصحية، وعيادات استشارات صحة 
األم والطفــل، وعيادات خدمات الصحة 

النفســية، وعيادات الذاكرة، وإضافة الى 
برامــج صحية أخرى مثل برنامج الصحة 

المدرســية و برنامج الرعاية الصحية 
المنزليــة.   ويتم اجراء تحديث دوري 

لجميع هذه الخدمات ســواء على صعيد 
األجهزة والمعدات الطبية، وكذلك 

مــن خالل رفع كفاءة الكوادر الطبية، 
والطبية المساعدة، واإلدارية، وكذلك 

المراجعة الدورية والتحديث لسياســات 
تشــغيل هذه العيادات وطرق العالج وفقا 

ألحدث الممارســات الطبية المعترف 
بها عالميًا. وختاما فإن مؤسســة الرعاية 

الصحيــة األولية تعمل جاهدة لتقديم 
خدماتهــا الصحية بجودة عالية ووفقا 

للمعاييــر الدولية والعالمية حيث تعتبر 
ســالمة المريض وتلبية احتياجاته، ضمن 

األولويــات  والتأكد من ان جميع جهودها 
متواصلة ومســتمرة من اجل تقديم 

جميع الخدمات بصورة شــاملة ومتكاملة 
مع الحرص على االرتقاء بمســتوى هذه 

الخدمــات الصحية المقدمة وتطويرها 
بصفة مســتمرة وتسخير جميع الجهود 

واالمكانيــات من اجل بناء مجتمع متكامل 
فــي دولة قطر. وذلك ينبع من حرص 
القيادة الرشــيدة والتي تمنح القطاع 

الصحــي جل الرعاية واالهتمام باعتباره 
من القطاعات الحيوية التي تشــكل 

الدعامة األساسية لبناء الوطن.

تعمل مؤسســة الرعاية الصحية األولية بشــكل مستمر ودؤوب من خالل 
مراكزهــا الصحية وذلك من اجل تحقيق أهداف االســتراتيجية الوطنية 
للصحة وخطة المؤسســة االســتراتيجية 2023-2019 التي تتلخص في 

تقديــم خدمات صحية شــاملة ومتكامله وبجودة عالية تتمحور حول 
االســرة والفرد، مع الحفاظ على انماط الحياة الصحية الســليمة، 

والحفــاظ على الصحة العامــة لجميع المتواجدين على ارض دولة قطر 
مــن مواطنين ومقيميــن ووقايتهم من األمراض، وتقديم الدعم طويل 

وعائالتهم.  لألفراد  والمستمر  األمد 
وقد شــهدت المراكز الصحيه خالل عام 2019 عدد 3.488.434 زيارة،بزيادة 

قدرهــا 12.5 % عن عام 2018 حيــث تتميز الخدمات  المقدمة في 
المراكــز  الصحية بتنوعهــا وتكاملها ، حيث تطورت الخدمات المقدمة 

في المراكز الصحية من حيث نوعيتها ســواء الخدمات االساســية 
مثل عيادات الطب العام وعيادات االســنان، باالضافة الى العيادات 

التخصصيــة المختلفــة مثل عيادات العيون، عيادات األنف واألذن 
والحنجــرة، عيادات األمــراض الجلدية، عيادات األمراض الغير انتقالية 

)المزمنــة(، عيادات األمراض االنتقالية وتحصينات الســفر، عيادات فحص 
الســمع، عيادات فحص ما قبل الزواج، عيادات الطفل الســليم، عيادات 

القلب.  وعيادات  السليمة،  المرأة 

الدليل استجابة لطلبات  يأتي 
المصدرين والمستوردين من خالل 

األسئلة الواردة عن نتائج التحليل 
ومحاولة فهمها واالستفادة منها، 

ويعــد أحد األدلة الهامة التي تصدرها 
إدارة سالمة األغذية والصحة البيئية 

انطالقا من مبدأ الشراكة ونقل 

المعرفة وتسهيل اإلجراءات على 
المستوردين. و  المصدرين 

ويحتوي الدليل على شرح مفصل 
التحليل  شهادة  محتويات  لجميع 

ابتداء من شــعار جهة منح االعتمادية 
الهامة  المالحظات  إلى  للمختبر 

في أسفل الشهادة، والمعلومات 

الخاصة بالعينة الواردة وتاريخ 
النتيجة  التحليل وتاريخ صدور 

بالنتائج وتوضيح  والجدول الخاص 
أنواع التحاليل والوحدات الخاصة 

بــكل منها.كما يحتوي الدليل على 
إرشــادات لكيفية التعامل مع النتائج 

سواء كانت مطابقة أو مرفوضة أو 

قريبة من حدود الرفض، باإلضافة إلى 
إرشادات حول طلبات إعادة التحليل 

واألسس المتبعة في دراسة هذه 
الطلبــات. يذكر أن الدليل متاح على 

صحة  لقسم  االلكترونية  الصفحة 
المنافذ ومراقبة األغذية ضمن موقع 

وزارة الصحة العامة االلكتروني.

وزارة الصحة العامة تصدر دلياًل لقراءة شهادة التحليل المخبري للعينات الغذائية
الدوحة،  - صحتك ثروتك

أصدرت وزارة الصحة العامة دلياًل لقراءة شــهادة التحليل 
المخبري للعينات الغذائية التــي يتم تحليلها في مختبرات 
األغذية المركزيــة التابعة للوزارة. يهدف الدليل إلى تعريف 

المســتوردين والمصدرين بأهم محتويات شهادة التحليل 
المخبري مــن حيث نوع االختبارات وحدود القبول والرفض 

والثقة والدقة في كل نتيجة مخبرية، بما يســاعد على فهم 
أعمق ألسباب رفض الشــحنات الغذائية وتجنب تكرارها في 

الشــحنات المقبلة، كما يساعد الدليل الشركات المستوردة 
على معرفة مســتوى جودة المنتجات خاصة عند ارتفاع أو 
انخفاض قيمة التحليــل لتكون قريبة من حدود المطابقة 

دون أن تتجاوزهــا بحيث يتم العمل على الوصول ألعلى 
جودة ممكنة في األصناف المســتوردة المشابهة مستقبال.
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بحضور نحو 110 متخصصين من قطر ومتحدثين من الخارج

مركز حمد لألسنان يعقد الندوة األولى حول عالج األسنان متعدد التخصصات لألطفال

الدوحة – صحتك ثروتك
عقد مركز حمد لألســنان التابع لمؤسسة 

حمــد الطبية  الندوة األولى حول طرق 
عالج األســنان متعدد التخصصات لألطفال 
، بحضــور ما يزيد عن 110 أطبه من مختلف 

أقســام طب األسنان في القطاعين 
الحكومــي والخاص ، إضافة إلى عدد من 
الخبراء في مجاالت طب وجراحة األســنان 

مــن خارج قطر. وقد عقد الملتقى في 
بيــت الضيافة بمدينة حمد بن خليفة 

الطبية واســتمر يومًا واحدًا .وقد أوضح 
الدكتــور/ خليفة األنصاري ، نائب رئيس 

مركز حمد لألســنان لشؤون التعليم ورئيس 
النــدوة ، أن هذه الندوة تهدف إلى تبادل 

الخبرات والمعلومات بين المشــاركين 
حــول أهم وآخر ما توصل إليه الطب في 

العــالج والوقاية من األمراض المتعلقة 

بطب األســنان لدى األطفال والمراهقين، 
ومناقشــة واالطالع على أحدث العالجات 

الجراحيــة وغير الجراحية للتعامل مع حاالت 
أمراض األســنان التي تتطلب تدخل فريق 

عالجــي متعدد التخصصات من أطباء 
وجراحي األســنان ، والوقوف على مدى 

توافر هــذا النوع من العالج محليًا والعمل 
علــى تقديم هذه الخدمات في مختلف 

مناطــق الدولة. كما أثنى الدكتور/ األنصاري 
على المشــاركة الفعالة والمناقشات 

المثمــرة من جميع األطباء الحضور خالل 
الندوة والعدد الكبير من المشــاركين من 

األسنان. أطباء 
وقــد أقيمت الندوة تحت رعاية إدارة 

التعليم الطبي بمؤسســة حمد الطبية 
، وبدعــم من الدكتور غانم المناعي 
، رئيس مركز حمد لألســنان. وضمت 

اللجنــة المنظمة للندوة كال من : د. نجاة 
الهاشــمي – استشارية طب األسنان، 

د. جمال العبد اهلل – رئيس قســم طب 
األســنان لألطفال ، د.هاني نزال- استشاري 

أول طب األســنان لألطفال ، د.هدى 
الهاشــمي – استشارية أول تركيبات 

األسنان ورئيسة شــعبة التعليم المستمر 
بمركز حمد لألســنان.  وتضمن البرنامج 
العلمــي للندوة عدة محاضرات ؛ حيث 

تحدث البروفيســور / مونتي دوجال - 
استشاري أول األسنان لألطفال من 

ســنغافورة ؛ حول الزرع التلقائي لألسنان 
كنهــج متعدد التخصصات في إدارة 

الحاالت المعقدة في األســنان، وتحدث 
الدكتــور هاني نزال حول اللبية التجددية: 
أيــن ومتى وكيف؟، وتناول الدكتور كاليا 

بيريســامي من ماليزيا في محاضرته اإلدارة 

الجراحية لحاالت األســنان لدى األطفال 
خــالل مرحلة النمو ، أما الدكتور /جون 

وولــش من أيرلندا فتناول الحاالت التي 
يتم فيها اللجوء إلى تقويم األســنان 

كعــالج ضروري  وقد اختتمت الندوة 
أعمالها بجلســة نقاشية مفتوحة بمشاركة 

المتحدثيــن واألطباء الذين حضروا الندوة 
ما أســهم في تبادل الخبرات بين األطباء 
في هذا المجال لرفع المســتوى العلمي 

والطبي لديهــم ، ولخلق بيئة تعليمية 
تســهم في رفع مستوى وكفاءة األطباء 

فــي مجالهم . والجدير بالذكر أن هذه 
الندوة تحظى بكســب نقاط تعليمية من 

المجلــس القطري للتخصصات الطبية 
QCHP  وبذلــك فهي تحقق الهدف من 

تحســين خدمات الرعاية الصحية المقدمة 
في دولة قطر .
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ما هي االســتراتيجية التي ستعمل عليها 
مستقبال؟ المؤسسة 

 قامت مؤسســة الرعاية الصحية األولية 
بإطالق خطة المؤسســة االستراتيجية للعام 

2023-2019 تحت شــعار »مستقبل أكثر صحة 
ألســرنا« وتتألف الخطة من ستة مجاالت 

أساســية ذات أولوية و)20( هدفا استراتيجيا 
و)80( نشاطا اســتراتيجيا، في حين يتمركز 

اثنان من المجاالت الســتة ذات األولوية 
على المريض من خالل نموذج طب األســرة 
للرعايــة المتكاملة وعالية الجودة والتركيز 

على الصحــة الوقائية، بينما المجاالت األربعة 
األخرى تتعلق بالقوى العاملة، والشــراكات 
القوية مع المرضى واألســر والمجتمعات، 

وتحســين نظام الرعاية األولية والتعاون من 
أجل رعاية المريض وســالمته، إلى جانب 

واالبتكارية. الفعالة  المنظمة 
نموذج وطني متكامل 

وأوضحت أن الخطة تســعى إلى تحقيق 
نمــوذج وطني متكامل في بيئة المراكز 

الصحيــة وتعمل على خفض عدد الزيارات 
إلى قســم الطوارئ بنسبة تتراوح بين 30 % 

إلــى 50 %، وفي بعض األحيان يصل إلى 
50 % للفئــات ذات االحتياجات المرتفعة 

والمخاطر العالية، مشــيرة إلى أن المؤسسة 
وبالتعاون مع المؤسســات األخرى تطمح 

لتحويــل نظام الرعاية الصحية في الدولة 
بدال مــن مجرد عالج حاالت مرضية إلى التركيز 
علــى أن تلعب دورا هاما في الرعاية الوقائية 

من أجل المجتمع
أهداف رئيســية للخطة االستراتيجية 

كم تحقق من الخطة االســتراتيجية التي 
طبقــت خالل الفترة الماضية ؟

أعتقــد تحقق حوالي 97 % من الخطة التي 
وضعت وتــم تطبيقها وأكبر دليل ان العالج 

والقطــاع الصحي في قطر األفضل في 
العالم.وهناك خطة مســتقبلية نعمل عليها 

والتــي تنتهي في عام 2023 ويوجد فيها 
6 أهداف رئيســية هدفان يركزان على تنفيذ 

نموذج طبيب األســرة ألنه يتماشى مع الخطة 
للصحة. الوطنية 

أمــا األهداف االربعة األخرى فهي تركز على 
تدريــب الكوادر الطبية واإلدارية لتوفير وجود 

قوى عاملة مؤهلة وتحســين الجودة من 
الخدمــات الصحية والحصول على االعتماد 
الدولي لتكــون هناك معايير طبية صحية 

بها. للعمل 
أهمية طب األسرة 

من المشــاريع الناجحة واألفكار التطويرية في 
المراكز الصحية اعتماد مشــروع طب األسرة؟

طبيب األســرة هو الطبيب الذي يقدم الرعاية 
الصحية األولية والشــاملة والمستمرة لكافة 

أفراد األســرة، بغض النظر عن جنسهم، 
وأعمارهــم، وطبيعة حالتهم المرضية، 

ســواء كانت سلوكية، أو نفسية، أو عضوية، 
بهــدف تعزيز صحة أفراد العائلة، والوقاية من 

إصابتهــم بالعديد من األمراض، مما يحافظ 
علــى صحتهم، ويحمي المجتمع من اإلصابة 

بالعديد من األمراض.
تميّز طب األســرة بنجاحه وانتشاره، بسبب 

رفعه لشــعار المريض أواًل، حيث يلبّي كاّفة 
احتياجات المرضى، كما يقدم التشــخيص، 

والعالج المالئم للمرضى ســواء من الناحية 
النفسية. أو  الجسدية 

  ماهي أهم أهداف مشــروع طب األسرة ؟
وفقا لالســتراتيجية الوطنية للصحة وانطالقا 

مــن حرص دولة قطر على بناء منظومة 
عصرية متكاملة وشــاملة في مجال الرعاية 

الصحية التزمت مؤسســة الرعاية الصحية 
األولية بالعمل على اســتمرارية الخدمات 

الصحيــة وتعزيزها، وذلك من خالل توفير 
طب األســرة في المراكز الصحية على النحو 

التالي:
مســاعدة أفراد األسرة في الحصول على 

الرعاية البيئية بســهولة، في أماكن قريبة 
منهم عالج الكثير من المشــاكل الصحية 

التــي يتعرّض لها أفراد العائلة، خاّصًة 
األمراض الســريرية، والجراحية.، مثل أمراض 

الجهاز التنفســي، والجهاز البولي، واألمراض 
الجلدية.

توجيــه المرضى إلى األطباء المختصين في 
حــال تطلب األمر ذلك. عدم القدرة على 

العالج
تفّهم الحالة النفســية للمرضى، والعوامل 

األســرية والبيئية المؤثرة عليها .
االكتشــاف المبّكر ألّي مرض يهّدد المجتمع 
واالحتفاظ بالســجالت الخاّصة بكل مريض، 

والتي تــدّون حالته الصحية، وتاريخه الطبي.
المحافظــة على خصوصية مرضاه، وعدم 

البــوح بها إلى أّي أحد ومتابعة حالة 
المرضــى، وكافة التغيّرات التي تجرى عليه.

نصــح أفراد العائلة باتباع نظام صحي، 
وممارســة التمارين الرياضية، وتعلّم طرق 

الوقاية من مختلف األمراض.
تنســيق العمل من خالل فريق العمل 

المتكامل والذي يشــمل: مع أخصائي 
العــالج الطبيعّي، وهيئة التمريض، واألطباء 

النفســانيين. لتحقيق المتابعة المستمرّة، 
الشاملة. الصحية  والعناية 

وقاية أفراد األســرة من مختلف األمراض، 
من خــالل تزويدهم بالتطعيمات الالزمة، 
الفحوصات  والفحص السريري، وبعض 

المهمة، مثل فحص الكولســترول، 
والســرطان، والدم. عالج األمراض المزمنة، 
مثل الربو، ومرض الســكري، وضغط الدم، 

وأمــراض القلب. فحص صحة العينين، 
سالمتهما. على  والحفاظ 

العناية بكبار الســن وزيارتهم في منازلهم
  االهتمام بصحــة الحامل وجنينها، وتعليم 

كيفيّة والتوعية بتنظيم النســل.
عيادات جديدة بالمراكز 

 هــل هناك خطة إلضافة عيادات جديدة داخل 
المراكز؟

ال شــك أن مؤسسة الرعاية الصحية األولية 
تســعى إلى تحقيق المزيد من التطور في 

نظــام الرعاية الصحية بدولة قطر بعد أن 
حققت خالل الســنوات الخمس الماضية 

إنجازات ذات كفاءة في تحســين جودة 
الرعايــة الصحية المقدمة في المراكز 

الصحيــة التي أصبح عددها حاليا 27 مركزا 
صحيا مع اســتحداث خدمات جديدة مثل 
عيادات طب األسرة واألمومة والطفل 

وعيادات طب الســمع والعيون والعيادات 
التخصصية لألســنان وعيادات الكشف المبكر 

عن ســرطاني الثدي والقولون، مع تنفيذ 
نظام تصنيــف المرضى إلكترونيا في جميع 

المراكز الصحية وإنشــاء مراكز متخصصة 
حســب المناطق السكنية والتوزيع الجغرافي 

للسكان.
وحققت مؤسســة الرعاية الصحية األولية 

إنجــازا مهما فيما يتعلق بـ »نموذج طب 
األســرة« الطموح، حيث تم االنتهاء من 

تنفيذ وتطبيق نموذج طب األســرة في جميع 
المراكــز الصحية منتصف عام 2019.

المبكر الكشف  خدمات 
 ما هي خدمات الكشــف المبكر التي يمكن 

تقديمها في المراكز التابعة لمؤسســتكم؟
مراكزنــا الصحية تقوم بتقديم خدمة الفحص 

المبكر، وفي هذا الســياق يتم الكشف على 
أكثر من 50 ألف شــخص سنويا فيما يتعلق 

                    في حوار خاص مع الدكتورة مريم عبدالملك مــدير عام مؤسسة الرعاية الصحية األولية:

                   خطة استراتيجية جديدة للمواعيد خـالل »2020« سـتـطــبــق »أون اليـن«               
                

الدوحة،  - صحتك ثروتك
يحظــى القطــاع الصحي بمكانة متقدمة في اهتمامات وأولويات الدولة، وقد تجســد ذلك في 
الخطاب الســامي لحضرة صاحب الســمو الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى في 

افتتاح أعمال مجلس الشــورى بدورته الجديدة عندما أكد ســموه ان تقليص النفقات وترشــيد اإلنفاق 
لــم يمــس موازنة القطاعين الصحي والتعليمي وهو ما يبين مدى حرص الدولة على بناء اإلنســان 

كونه أغلى الثروات التي يمتلكها الوطن. وقد رســمت الحكومة الخطوط الرئيســية لالرتقاء 
بالخدمات الصحية حيث حقق هذا القطاع قفزات إيجابية ســريعة يلمســها الجميع، فعلى ســبيل 

المثــال، تــم افتتاح 4 مراكز صحية جديدة بمبان نموذجية على أعلــى المواصفات والمعايير الطبية 
والخدمية.

» صحتــك ثروتــك « حاورت الدكتورة مريم علي عبدالملك مدير عام مؤسســة الرعاية الصحية األولية 
والتــي أكــدت ان القطاع الصحي في قطر ينافس الخدمات العالمية من حيث الجودة والســرعة 

وتوافر اإلمكانات البشــرية والمادية ســعيا لخلق مجتمع ســليم خال من األمراض، ومدرك ان الوقاية 
خيــر من العالج من خالل االســتراتيجية الوطنيــة للصحة 2022-2018 والتي ترتكز في أحد جوانبها 

علــى أهميــة التثقيف الصحي بجانب الخدمات العالجية التــي تقدمها الدولة للمواطن والمقيم 
والزائــر على حد ســواء. ولفتت الدكتورة مريم علــي عبدالملك في هذا الحوار إلى العالقة والجهود 
المتميــزة التي تربط جميع المؤسســات الصحية في البالد تحــت مظلة وزارة الصحة العامة بفضل 

قيادة ســعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة.

https://

www.

youtube.

/com
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بالفحص الســرطاني وبالكشف المبكر عن 
ســرطان الثدي واألمعاء بعيادات الكشف 

المبكر للســرطان، باإلضافة إلى الفحوصات 
الصحيــة الذكية لألمراض المزمنة وفحص 

الصحة النفســية بما فيها القلق واالكتئاب 
وفحص ما قبل الزواج.

مكافحة مرض السرطان 
كم نســبة المصابات بسرطان الثدي في قطر 

وماهي فائدة الكشف المبكر؟
هناك ما ال يقل عن 31 ألف ســيدة خضعن 

لبرنامج الكشــف المبكر لسرطان الثدي، وهو 
يســتهدف السيدات من عمر 69-45 عاما، وقد 

كشــف الفحص عن إصابة أكثر من 200 سيدة 
الثدي. بسرطان 

ويلعب الكشــف المبكر عن سرطان الثدي 
دورًا محوريًا في تعزيز فرص الشــفاء لدى 

المرضى بنســبة قد تصل إلى 100 %. ومن 
هنا، فإنه يتعين على الســيدات اللواتي 

تتراوح أعمارهن بين 69-45 عامًا االســتفادة 
من فرصة الكشــف المبكر المتاحة حتى لو 

لــم تظهر عليهن أعراض المرض.
ما نســبة شفاء مرضى سرطان الثدي عند 

الكشــف المبكر ومن األكثر عرضة لإلصابة 
بمرض سرطان الثدي؟

يلعب الكشــف المبكر عن سرطان الثدي 
دورًا مهمًا في زيادة فرصة الشــفاء بنسبة قد 

تصل إلى 100 %. لذلك ندعو الســيدات من 
عمــر 45 لالتصال بالرقم 8001112 وأخذ موعد 

فوري للقيام بالكشــف المبكر.
وحســب إحصائيات وزارة الصحة العامة فإن 

أكثر الســرطانات انتشارا في دولة قطر 
هما ســرطانا الثدي والقولون، ولذلك تركز 

مؤسســة الرعاية الصحية األولية وتقدم 
الكشــف المبكر عن هذين النوعين. إال أن 
اكتشــاف سرطان الثدي مبكرا يسهم في 
نســبة شفاء تصل إلى 100 % واكتشاف 
ســرطان األمعاء مبكرا يسهم في نسبة 

شفاء تصل إلى 90%.
مواعيد عيادات األسنان 

  ماذا عن االزدحام على عيادات األســنان 
داخل المراكز ؟

تعتبر خدمات األســنان من الخدمات األساسية 
فــي جميع المراكز الصحية وهي من 

الخدمات التــي تلقى إقباال كبيرا عليها من 
قبــل المراجعين، ولذلك فقد تم أخذ ذلك 

بعيــن االعتبار ومراعاة زيادة عدد عيادات 
األســنان في جميع المراكز الصحية الجديدة 
ليكون عدد العيادات من ثماني إلى عشــر 

عيادات فــي كل مركز خالل الفترة الصباحية 
وكذلك في الفترة المســائية، وذلك بجميع 

المراكز التي افتتحت مؤخرًا والتي ســيتم 
افتتاحها مســتقبال إضافة إلى ذلك فقد تم 

تمديد ســاعات العمل بعيادات األسنان ليتم 
تقديــم هذه الخدمة أيضا خالل عطالت نهاية 

األســبوع وألول مرة في عام 2016 بشكل 
تدريجي، وتتنوع خدمات األســنان التي يتم 

تقديمها وهي تشــمل التالي :
الخدمات العالجية العامة لألســنان- وتقدم 

فيها الخدمات التالية: فحص الفم واألســنان، 
تنظيف األســنان، عالج األسنان المتسوسة، 

عالج جذور األســنان األمامية، عالج جذور 
األســنان الخلفية الطارئ )ويكون بإزالة 

العصب(، خلع األســنان التي ال تحتاج إلى 
عملية جراحية أو إزالة العظم، عالج األســنان 

لألطفال.
إلكترونيا  المريض  معلومات 

مــاذا عن االنجازات األخرى التي حققتها 
المؤسســة واستفاد منها المريض بشكل 

مباشر؟
مــن أهم اإلنجازات التي تحققت خالل 

الســنوات الخمس الماضية قيام مؤسسة 
الرعايــة الصحية األولية بافتتاح 10 مراكز 

صحية )جديدة ومســتبدلة( منذ عام 2015 
فــي منطقة العاصمة الدوحة وضواحيها  

وقامت بشــكل ملحوظ بتحسين جودة الرعاية 
المقدمة في 27 مركزا صحيا، وإنشــاء نموذج 

طب األســرة وتطبيقه في معظم المراكز 
الصحيــة، وكذلك تنفيذ نظام تصنيف 

المرضى في جميع المراكز الصحية، وإنشــاء 
مراكز متخصصة حســب المناطق لخدمات 

الموجــات فوق الصوتية، وطب العيون، 
والمختبرات، كما تم التوســع في خدمات 
صحة المرأة والطفل والصحة المدرســية، 

وخدمــات النادي الصحي والمعافاة. وعلى 
الصعيــد التقني تم إنجاز نظام التحويالت 
اإللكترونية بين مؤسســة الرعاية الصحية 

األولية، ومؤسســة حمد الطبية، وسدرة 
للطــب حيث تم ربط معلومات المريض 

بين هــذه الجهات إلكترونيا. كما تم إطالق 
بوابــة المرضى )صحتي(. وهي بوابة وصول 

آمنة عبر اإلنترنت إلى الســجالت الطبية 
اإللكترونيــة، حيث يمكن للمرضى االطالع 

علــى زياراتهم األخيرة للعيادة والمواعيد 
القادمــة ونتائج الفحوصات المخبرية واألدوية 

والعالجات الموصوفة والحساســية والتقارير 
الطبيــة وتاريخ اإلجراءات في كل من 

مؤسســة الرعاية الصحية األولية ومؤسسة 
حمــد الطبية. ويمكن القيام بذلك في 
أي وقــت وفي أي مكان في العالم من 

خــالل جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي أو هاتف 
ذكــي متصل باإلنترنت. يمكن للمرضى 

بســهولة طلب التسجيل في البوابة وتعبئة 
النماذج المطلوبة  بعد ذلك يتم إصدار اســم 

المرور.. وكلمة  المستخدم 
شكاوى خدمات الطوارئ 

 هــل انتم راضون عن خدمات الطوارئ في 
المراكز الصحية ولماذا نجد بعض الشــكاوى 

من المراجعين ؟
 فيمــا يتعلق بزيادة الضغط على خدمات 

الطــوارئ البد من االعتراف ان هنالك مفهوما 
خاطئا الســتخدام الطوارئ بما يفاقم االزدحام 

والتأخيــر أحيانا للمرضى، فهي تقدم خدمات 
الرعايــة الصحية للحاالت الحرجة والحاالت 
الطارئــة في حين ان هذه الحاالت ال تتجاوز

 70 % في اغلب األحيان، ما يؤثر بصورة ســلبية 
على الزحام وعلى الخدمة نفســها لكن 

مــع مواعيدنا الجديدة بالعمل في المراكز 
الصحية طوال أيام األســبوع إضافة إلى تأخير 

مواعيــد العمل إلى ما قبل منتصف الليل 
ســوف يتيح لنا تقديم الخدمات الصحية 

للجميــع، إضافة إلى تخفيف الضغط على 
أقسام الطوارئ.

نحن نســعى مع شركائنا من مقدمي خدمات 
الرعايــة الصحية األولية والثانوية لتصحيح 
مفاهيــم الرعاية العاجلة والطوارىء لدى 

الجمهور، حيث يســاهم الفهم السليم 
للفــروق بين انواع الحاالت العاجلة في 

التوجيه الســليم للمرضى وفق احتياجاتهم 
اإلكلينيكيــة، وبالتالي تخفيف الضغط على 

مرافق الطوارئ وضمان االســتغالل االمثل 
للوقت. وهــذا يتطلب منا جميعا التعاون 

لمزيــد من التوعية في هذا المجال
 متــى يمكن ان تكون خدمة الطوارئ في 

جميع المراكز الصحية التابعة للمؤسســة ؟
 المراكــز الصحية تقدم خدماتها المتنوعة 
مــن خالل 27 مركزا موزعة توزيعا جغرافيا 

وفقا للتعداد والكثافات الســكانية، ووفقا 
لما هــو معمول به فإن الحاالت العاجلة يتم 

اســتقبالها في جميع المراكز الصحية أما 
فيما يخص المراكز التي تحتوي على أقســام 

خاصــة للرعاية العاجلة والتي تعمل على 
مدار 24 ســاعة جميع أيام األسبوع.. فحاليا 
هــذه الخدمة متواجدة في 6 مراكز صحية 

وهــي مراكز: روضة الخيل، أبو بكر الصديق، 
غرافة الريان، الشــمال، الكعبان، الشيحانية.

وهناك خطط تشــغيلية موضوعة وجاري 
العمــل عليها حاليا لزيادة هذا العدد قريبا 

حيث ســيتم إضافة 5 مراكز أخرى خالل عام 
2020 )وهــي مراكز معيذر، الثمامة، لعبيب، 

أم صــالل، الوجبة( وفقا للجداول الزمنية 
المحددة.

إضافة إلــى الخدمات التي يتم تقديمها من 
خــالل 17 مركزا مناوبا يعملون خالل عطالت 

نهاية األســبوع واالجازات الرسمية وذلك 
لضمــان حصول المرضى على الخدمات 

وتســهيل الوصول اليها، أما بالنسبة للحاالت 
الطارئة فيتم اســتقبالها في جميع المراكز 

الصحية.
على ماذا تعتمدون في توســعة الخدمات أو 

الجديدة؟ المراكز  افتتاح 
يتــم ذلك وفقا لمعايير محددة وضوابط 

كثيــرة لتحديد االحتياج والتي تخضع لعدة 
مراجعات ومنها على ســبيل المثال ال 

الحصر السعة االســتيعابية للمراكز الحالية، 
االحصائيــات ألعداد المراجعين المقيمين 

فــي منطقة ما ويراجعون مراكز صحية في 
مناطــق أخرى، التوزيع الجغرافي والكثافات 

الســكانية، الزيادات السنوية في أعداد 
المواطنيــن والمقيمين وتوزيعهم، آخذين 
في االعتبــار االحتياجات العامة للمراجعين 
ومــدى الطلب على الخدمات، إضافة إلى 

األخرى. الديموغرافية  العوامل 
وجديــر بالذكر أنه وفقا للخطط الموضوعة 

فســيتم تدشين 6 مراكز جديدة تدريجيا 

ووفقــا للخطط الزمنية بحلول عام 2022. 
وهذه المراكز هي: مدينة الشــمال والمشاف 

وجنوب الوكرة وأم ســنيم والخور والسد.
كذلك يتــم التخطيط للخدمات وفقا لحاجة 

المراجعيــن الفعلية في الحصول على 
الخدمات الصحية ووفقا لرؤية المؤسســة 

االســتراتيجية 23-19 التي تعتبر جزءا رئيسيا 
من االســتراتيجية الوطنية للصحة ورؤية قطر 

2030
الخدمات خالل العطالت 

 ماذا عــن خدماتكم الجديدة لعطلة نهاية 
األسبوع ؟

تقدم المؤسســة خدماتها خالل عطلة نهاية 
األســبوع وخالل اإلجازات الرسمية للدولة من 

خالل 17 مركزا مناوبا وهي: 
مركز المطــار الصحي، مركز الخليج الغربي، 

مركــز أم غويلينا، مركز عمر بن الخطاب، 
مركــز الوكرة، مركز روضة الخيل. مركز مدينة 

خليفة، مركز الخور، مركز الشــمال، مركز أم 
صالل، مركــز لعبيب، مركز أبو بكر الصديق، 

مركز مســيمير، مركز الريان، مركز الشيحانية، 
مركز معيــذر الصحي، مركز الجميلية الصحي 

الذي يعمل بنظام االستدعاء.
كما أنه يتم العمل أيضا من خالل شــراكتنا 
مع المؤسســات األخرى في الدولة لتقديم 

خدمات وعيادات تخصصية جديدة تم تدشــين 
عيادة الطب النفســي المتكاملة التي تم 

إطالقها في ســبتمبر 2019 في مركز الوجبة 
الصحي، وتعتبــر هذه العيادة خدمة مجتمعية 

للمراجعين المســجلين في أي من مراكز 
الصحية. الرعاية  مؤسسة 

وكذلك تم تدشــين عيادة القلب في مايو 
2019، والتــي تعتبر خدمة جديدة تضاف 

لنطاق خدمات مؤسســتنا والتي تندرج ضمن 
الخدمــات التخصصية المتميزة بهدف تنوع 

الخدمات الطبية وشــموليتها من أجل تقديم 
أفضــل الخدمات الصحية في المنطقة 

والعالم ألفراد المجتمع القطري. 
فحص ما قبل الزواج 

 هل مــن نبذة عن المراكز التي تقدم خدمات 
الفحــص الطبي ما قبل الزواج ؟

وفقــا للقرار األميري الصادر في عام 2009 
والذي يلــِزم جميع المقبلين على الزواج من 

مواطنيــن ومقيمين بعمل فحوصات قبل 
عقــد القران، والمتمثلة في فحص األمراض 
لحمايــة الزوج أو الزوجة األصحاء من الطرف 

المريــض وتوعيتهم بطرق الوقاية وتجنب 
هــذه األمراض، وتتمثل هذه الفحوصات في 

فحــص أمراض الدم واألمراض الجينية لحماية 
األجيــال القادمة من األمراض الوراثية. وبناء 
على ذلك فقد تم تدشــين عيادات فحص ما 

قبــل الزواج في ثمانية مراكز صحية وهي:
مركــز المطار الصحي، مركز الخور الصحي، 

مركــز الريان الصحي، مركز الوجبة الصحي، 
مركــز غرافة الريان الصحي، مركز الخليج 

الغربــي الصحي، مركز لعبيب الصحي، مركز 
عمر بن الخطاب الصحي.
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ما هي المراكــز التي تقدم خدمات العالج الطبيعي؟
تتوفــر خدمة العــالج الطبيعي بالمراكز في عدد 11 مركزا 

صحيا وهي كالتالي:
مركز الوجبة الصحــي، مركز معيذر الصحي، مركز الوعب 

الصحي، مركز أبو بكر الصديق الصحي، مركز الشــمال 
الصحي، مركز أم صــالل الصحي، مركز لعبيب الصحي، 

مركــز جامعة قطــر الصحي، مركز غرافة الريان الصحي، مركز 
الثمامــة الصحي، مركز روضة الخيل الصحي.

هل لــِك أن تعطينا نبذة عن خدمة المواعيد )107(؟
وفرت مؤسســـة الرعاية الصحية األولية بالتعاون مع وزارة 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات هذه الخدمة لمســـاعدة 
المراجعين والرد على استفســـارات الجمهور على مدار 24 

ســـاعة من خالل االتصال على الرقم 107. 
كمــا أن خدمة »حيــاك 107« متاحة بخمس لغات وهي العربية 

واإلنجليزيــة والفلبينية واألوردو والهندية »الماالياالمية«.
ولقد تم تطوير خدمات الخط الســاخن حياك 107 حيث 
تم زيادة معدل حجــز المواعيد من ناحية أعداد المرضى 
المســجلين يوميا، كما تعطي المتصل إمكانية اختيار 

الموعد المناســب له حيث يتم حاليا تســجيل المواعيد لمدة 
تصل إلى ثالثة أشــهر في العيادات العامة ولمدة تصل إلى 
ســنة في العيادات التخصصية )وذلك حسب طلب الطبيب 

المحول والمدة المطلوبة للموعد( وذلك لضمان االنســيابية 
المطلوبة للمرضى، وكذلك من أجل تحســين جودة العناية 

بالمريض. 
الطبية  الكوادر  اختيار 

ماهي األســس التي يتم من خاللها التوظيف وتعيين األطباء 
الصحية؟ المراكز  في 

تتولى إدارة الموارد البشــرية إدارة عملية التوظيف واإلشراف 
عليها، بشــكل عام تتــم عملية التوظيف على عدة مراحل 

وفقــا للنظم والقوانيــن المتبعة في الدولة وبما يتوافق 
مع المعايير التي وضعناها في المؤسســة بدًءا من تحديد 

احتياجات المؤسســة من الوظائف والقوى العاملة مرورًا 
باســتقبال طلبات التوظيف فالمقابلة وتقديم العرض 

بالتعيين. وانتهاًء  الوظيفي 
-فيمــا يخص التقطير: تطبق مؤسســة الرعاية الصحية األولية 

مجموعة من السياســات والبرامج التي تهدف إلى تقطير 
الوظائف بشــكل عام وإحالل الموظفين القطريين في 

جميع الوظائف وبشــكل خاص للوظائف القيادية واإلشرافية 

واإلدارية، ويتم ذلك من خالل:
اســتقطاب وتعيين الموظفين القطريين وبشكل خاص في 
الوظائف اإلدارية وذلك بالتنســيق والتعاون مع وزارة التنمية 

اإلدارية والعمل والشــؤون االجتماعية الستقبال الترشيحات 
للباحثيــن عن العمل من القطريين، والعمل على اســتكمال 

توظيفهم. إجراءات 
وكذلك العمل على وضــع خطة للتعاقب الوظيفي والتي 

تتضمن تأهيل مجموعة من الموظفين القطريين لشــغل 
الوظائف القيادية واإلشــرافية بإلحاقهم في دورات تدريبية 

وخارجية. داخلية  أكاديمية  وبرامج 
وفيمــا يخص خطــط االبتعاث: والتي يتم من خاللها تحديد 

االختصاصات المطلوبة بمــا يضمن وجود العناصر الوطنية 
ضمن جميع اإلدارات التابعة للمؤسســة، بما فيها الوظائف 

التقنية وذلــك بالتعاون مع إدارة االبتعاث الحكومي في 
وزارة التنمية والعمل والشــؤون االجتماعية ووزارة التعليم 
والتعليم العالي التدريب والتطوير يشــمل جميع الفئات 
الوظيفية والذي يضمن تحســين مستوى األداء الوظيفي 

بالشــكل الذي يحقق أهداف المؤسسة
وقــد تكللت هذه الجهود بارتفاع نســبة التقطير في الوظائف 
القيادية واإلشــرافية بنســبة 25.6 % لتبلغ 62.38 % لغاية مايو 

2019 بعــد أن كانت 49.67 % في عام 2015
هــل لديكــم إحصائية دقيقة عن عدد الكادر الطبي في 

المؤسسة؟
يبلــغ عدد الكادر الطبي 4,209 موظفين من أصل 6,274 

موظفا في المؤسســة، وهي أقرب إحصائية تم تسجيلها 
فــي نهاية الربع الثالث من 2019 

* كم يبلغ عدد المرضى المســجلين في المراكز التابعة 
الصحية؟  الرعاية  لمؤسسة 

بلــغ عدد المرضى المســجلين في جميع المراكز الصحية 
1,417,608 مرضى منهم 315,016 قطريا.

 كم عدد الزيارات المســجلة خالل العام الحالي لمختلف 
المراكز؟

عدد الزيارات المســجلة في مختلف مراكزنا في جميع أنحاء 
الدولة والبالغــة 27 مركزا حتى نهاية الربع الثالث )2,517,698 

( بمعدل شــهري يبلغ )279،744( مريضا.
 ما هي نســبة االلتزام بالمواعيد من قبل المرضى؟

ارتفعت نســبة االلتزام بالمواعيد المســبقة لحوالي 75 % وهو 
أمــر جيد خاصة بعد تطوير خدماتنــا، وأصبحنا أكثر قربا للمرضى 

مــن حيث التذكيــر بالمواعيد أو أي إلغاء أو تعديل حتى تتوافر 
للجميع. الصحية  الخدمة 

نهــدف إلى توعية الجمهــور بأهمية اإلقبال على خدمة المواعيد 
المســبقة عوضا عن الحضور مباشــرة إلى مرافقنا حيث نسعى 
إلى خفض نســبة الحضور دون موعد مســبق إلى ما دون الـ 50 %.

في ذات الوقت بلغت نســبة التــزام المرضى بالمواعيد الفعلية 
المحجوزة مســبقا 73 % وهي نســبة نعتبرها مقبولة جدا.

 مــاذا عن المؤتمر الدولــي الرابع للرعاية الصحية األولية الذي 
سيقام بعد أشهر قليلة؟

هذا المؤتمر ســوف يقام تحت رعاية وزيرة الصحة العامة وقد 
اســتعدت المؤسســة لتنظيم المؤتمر الدولي بشكل مكثف من 

خــالل جميع اللجان التي قمنا بتشــكيلها منذ وقت مبكر لهذا 
الغرض، وســوف يحظى بمشاركة عالمية واسعة على مدى 

أربعة ايام تحت شــعار »بناء األساس من أجل التميز«.
وهنا أود التذكير بأن باب التســجيل المبكر ســوف ينتهي بنهاية 

شــهر نوفمبر الحالي وان المؤتمر يعد من أكبر المؤتمرات 
الطبية التي تقام ســنويا في منطقة الشــرق االوسط بمشاركة 
12 دولــة من مختلف قــارات العالم وفي مقدمتها أميركا وكندا 

وبريطانيا واســتراليا ونيوزيالندا وتايالند إلى جانب عدد من الدول 
العربية المشــاركة وهي الكويت وسلطنة عمان ولبنان واالردن 

والمغــرب إضافة إلى دولة قطر المســتضيفة للمؤتمر للعام 
الرابع على التوالي.

ومــن المقــرر ان يعقد المؤتمر خالل الفترة من 19 وحتى 22 
فبراير 2020.

هل هناك خدمة جديدة خاصة بالمواعيد مســتقبال ؟
نعم لدينا خطة واســتراتيجية جديدة في بداية 2020 ســتطبق 
خاصة بالمواعيد وســتكون أون الين حيث يمكن أخذ الموعد 

عن طريق أون الين مباشــرة وسيعمل هذا المشروع على 
التخفيف من االزدحام. وســنقوم بتنشــيط بوابة المرضى حيث 

تم تدشــين البوابة عام 2018 وســتكون فرصة للجميع لالشتراك 
بهذه البوابة وســتعمل هذه الخدمة على تســهيل كثير من 

المواضيــع خاصة ترتيــب المواعيد أون الين للمواعيد المتاحة 
والمركــز أيضا، وكل هذا ســيظهر على النظام المتبع على بوابة 
المرضى وســيكون هناك ايضــا خدمة عالجية عن طريق التليفون 

لتوفيــر الوقت والجهد علــى المريض وخاصة ايضا مع الصيدلية 
والتثقيف الصحي، وســيكون 2020 نهاية مشاكل المواعيد 

بإذن اهلل.
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وتمثل الورشــة تطبيقًا عمليًا لجهود 
وزارة الصحــة العامة في تعزيز مفهوم 

وتوضيح المخاطر التي تســببها 
النفايــات الطبية في حال عدم التخلص 

الصحيحة  بالطريقة  منها 
وأهم المخاطــر الصحية والبيئية الناجمة 

عــن اإلدارة الخاطئة للنفايات الناتجة 
الصحية. المؤسسات  من 

كما تســاهم الورشة في وضع الخطط 
المســتقبلية لإلدارة األمثل لنفايات 

المؤسســات الصحية والتخلص منها 
بالطرق الســليمة لتأمين حماية صحة 

وسالمة المواطن وحماية األجيال 
القادمة، باإلضافة إلى ضرورة وضع 

آلية لتشــجيع التنسيق بين مختلف 
الجهــات المعنية لتنفيذ القوانين التي 

تضمن اإلدارة الســليمة واآلمنة للنفايات 
الطبية وتعميم الدليل االرشــادي إلدارة 
ومراقبــة النفايات الطبية لوزارة الصحة 

العامــة بعد أن تتم مراجعته وتطويره 
بمشــاركة الجهات الحكومية المعنية.

تضمنت الورشــة 3 محاور رئيسية تتعلق 
بالنفايــات الطبية تمثلت في التعريف 

واالقليمية  الوطنية  بالتشريعات 
والدوليــة المطبقة بدولة قطر في إدارة 

ومراقبــة النفايات الطبية من قوانين 
وتعليمــات ومبادئ توجيهية، وذلك من 
خــالل عرض تقديمي من قبل الدكتور 

موســى فضل من قسم الصحة البيئية 
بــوزارة الصحة العامة، حيث أكد أهمية 
التشــريع في تطبيق الرقابة، باإلضافة 

الى مكونات محددات نظام إدارة 
ومراقبــة النفايات الطبية والذي تضم 

الجهة المشــرعة )وزارة البلدية والبيئة(، 
والجهــة المراقبة )وزارة الصحة العامة( 
والجهــات المنتجة والمعالجة للنفايات 

ودور كل منهــا في هذا النظام.
فــي حين تضمن المحور الثاني 

اســتعراض مدى تطبيق هذه التشريعات 
على مســتوى مؤسسات ومستشفيات 

القطاع الحكومي وشركات ونقل 
ومعالجــة النفايات الطبية من خالل 

العرض التقديمي لمؤسســتي حمد 
الطبيــة والرعاية الصحية األولية، 

التقديمية  العروض  باإلضافة إلى 
للشــركات العاملة في نقل ومعالجة 

النفايــات الطبية، بينما تم خالل 
المحــور الثالث التعريف بالمعايير 

لإلدارة  المطلوبة  والمواصفات 
الســليمة للنفايات الطبية كواحدة 

مــن متطلبات الحصول على ترخيص 
مزاولة المهنة للمؤسســات الطبية 

والذى تم تقديمه بواسطة إدارة 
الرعاية  منشآت  واعتماد  تراخيص 

الصحية بوزارة الصحة العامة..

وزارة الصحة العامة تنظم ورشة عمل حول كيفية إدارة النفايات الطبية
الدوحة – صحتك ثروتك

نظمــت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسســة الرعاية الصحية األولية مؤخرًا 
ورشــة عمل تدريبية تحت عنوان » كيف ندير النفايات الطبية بطرق ســليمة في 
مؤسســاتنا « وذلك بمشــاركة 25 من العاملين في مجال إدارة النفايات الطبية 
بمؤسســة الرعاية الصحية األولية والمستشــفيات الحكومية والخاصة وشركات 

نقــل ومعالجة النفايات الطبية.
هدفت الورشــة إلى رفع كفاءة وقــدرات المتعاملين مع النفايات الطبية 

لتحقيق اإلدارة الســليمة لهذا النوع من النفايات بمؤسســات الرعاية الصحية 
وشــركات نقل ومعالجة النفايات الطبية، وجاءت الورشــة في إطار جهود وزارة 
الصحة العامة وشــركائها لتعزيز الحفاظ على الصحــة العامة والبيئية، وتنفيذًا 

الســتراتيجية قطر للصحة العامة 2017 – 2022 واالســتراتيجية الوطنية للصحة 
-2018 2022 وتحقيقــًا لرؤية قطر 2030.

 من جانبه قال الســيد/ راشد أنديلة، مدير 
أول تكنولوجيــا االتصاالت في خدمة 

اإلســعاف بمؤسسة حمد الطبية:» على 
الرغم من أن تشــغيل الطائرات بدون 
طيار في خدمة اإلســعاف ال يزال في 

مراحلــه األولية إال أن ذلك قد عزز من قدرتنا 
علــى تقييم مواقع الحوادث والطوارئ 

الطبية، ومن أكثر اإلســتخدامات شيوعًا 
لهــذه الطائرات لدينا في الوقت الراهن 

تشــغيلها في وضع ثابت على ارتفاع 
100 متر مباشــرة فوق موقع الحادث مما 
يتيح لنــا الحصول على صورة تفصيلية 
واضحة للموقع«. وأضاف الســيد /أنديلة 

قائاًل:»يمكن االطالع على الصور المرســلة 

مــن الطائرات بدون طيار من خالل نظام 
اســتقبال مصمم خصيصًا للمواقع، أو من 

خالل جهاز مثبت في إحدى ســيارات القيادة 
والســيطرة المتنّقلة التابعة لخدمة 

اإلســعاف، أو عبر أجهزة الكمبيوتر في 
مرافق مؤسســة حمد الطبية، كما أن من 
شــأن الطائرات بدون طيار مساعدتنا في 

تقييــم المواقع البعيدة أو التي يصعب 
الوصول إليها مثل منطقة ســيلين، ومن 
خالل التقييم الســريع للمواقع عن طريق 

الطائــرات بدون طيار يمكننا تحديد وحدات 
االســتجابة المناسبة التي سيتّم إرسالها 

المطلوب. إلى الموقع 

لتعزيز قدراتها في مراقبة مواقع الطوارئ الطبية 

خدمة اإلسعاف بحمد الطبية تبدأ تشغيل طائرات بدون طيار 
الدوحة- صحتك ثروتك 

بدأت خدمة اإلســعاف التابعة لمؤسســة حمد الطبية تشــغيل طائرات بدون طيار بهدف تعزيز قدراتها في مراقبة مواقع 
الحــوادث والطوارئ الطبية وتمكين طواقم اإلســعاف من تقييم هذه المواقــع والمناطق المحيطة بها وبالتالي 

الحصــول على المعلومات الالزمة لالســتجابة لحاالت الطوارئ الطبية وفــق أفضل المعايير الممكنة.
وكانت خدمة اإلســعاف بحمد الطبية قد اســتخدمت  الطائرات بدون طيار للمرة األولى في أواخر شــهر ســبتمبر 2019 خالل 

فعاليات بطولة العالم أللعاب القوى – الدوحة 2019 ، وتســتخدم هذه الطائرات في الوقت الحالي حســبما تقتضيه 
ضرورة الطوارئ الطبية.

الســيد/ توماس رايمان_المدير التنفيذي لتنســيق خدمات الرعاية الصحية والمســاندة في خدمة اإلسعاف بمؤسسة حمد 
الطبيــة  قــال في تعليق له حول الدور الذي تؤّديه الطائرات بدون طيار في خدمة اإلســعاف:»تعتبر إضافة الطائرات بدون 

طيار في خدمة اإلســعاف خطوة إلى األمام في مســيرة تطوير خدمة اإلســعاف وتمكينها من تقديم خدمات طوارئ طبية 
على مســتوى عاٍل من الجــودة للمجتمع القطري، فهذه الطائرات تزّودنا بصــور تفصيلية لمواقع الحوادث والطوارئ الطبية 

وتســاعدنا على تقييم هــذه المواقع والعوامل المرتبطة بها وبالمناطــق المحيطة بها، بما في ذلك عدد اإلصابات واألخطار 
المحتملة في هذه المواقع واألماكن المحددة التي تتواجد فيها ســيارات اإلســعاف والمخارج التي يمكن أن تســلكها هذه 

الســيارات للوصول إلى المواقع المعنية«.يذكر أن الطائرات بدون طيار في خدمة اإلســعاف يتّم التحّكم بها من ِقبل 
طواقم اإلســعاف التي تكون قريبة من مواقع الحوادث والطوارئ الطبية، إال أنه يمكنها الطيران لمســافات بعيدة عن موقع 

التحّكم وذلك من خالل برمجتها المســبقة للتوجه إلى مواقع محددة ســلفًا. 




