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وزيرة الصحة تتفقد 

إدارة المختبرات الطبية 
بمؤسسة حمد الطبية 

انتهاء %50 من أعمال 
التطوير والتحديث بمركز 

الجراحة التخصصي

10
عيادة إكلنيكية للصيدلة 

في جميع المراكز 
الصحية قريبا

في مؤسسة حمد الطبية:
وزيرة الصحة تفتتح المقرّ الرئيسي 

الجديد إلدارة المواصالت 

الدوحة– صحتك ثروتك 
قامت سعادة الدكتورة /حنان 

محمــد الكواري- وزير الصحة العامة- 
بافتتاح المقرّ الرئيســي الجديد إلدارة 

المواصالت في مؤسســة حمد الطبية، 
وقامت ســعادتها بجولة تفّقدية 

للمبنــى الجديد اّطلعت خاللها على 
األقســام الرئيسية بما فيها منطقة 

انتظار كبار الشخصيات، ومركز 
االتصــال المخصص لعمليات النقل 

والمكاتب  والمجلس،  والمواصالت، 
اإلدارية، وقد رافق ســعادتها خالل الجولة 

التفّقدية عدد من كبار مســؤولي 
المؤسســة. كما قامت سعادتها خالل 

فعاليــة االفتتاح بإطالق نظام الحجز 
اإللكتروني لخدمات المواصالت والذي 

يمّكن موظفي المؤسســة من حجز 
رحالت المواصالت الالزمة لتســهيل أداء 

مهام العمل الموكلة إليهم. 

الدوحة – صحتك ثروتك
أحرز مركز عالج أمراض الذكورة 

البولية  المسالك  لقسم  التابع 
بمؤسســة حمد الطبية تقدمًا كبيرًا، 

حيث حصل المركز على جائزة 
مركز التميز العالمي كمركز دولي 

متميز في مجال جراحات أمراض 
الذكورة من قبل المركز األميركي 

لجراحات أمراض الذكورة ذائع 
الصيت ومقره الواليات المتحدة 

األميركية، وبذلك يكون المركز 
التابع لمؤسسة حمد الطبية هو 

األول في المنطقة الذي يحصل 
على هذه الجائزة العالمية 

المرموقة نظرًا لألداء الجراحي 
التي  الباهرة  والنتائج  المتميز 

يحققها المركز في مجال عالج 
أمراض الذكورة وجراحاتها.

األول في المنطقة نظرًا لتميز نتائجه العالجية والجراحية:
مركز عالج أمراض الذكورة بحمد الطبية يحصل على جائزة مركز التميز العالمي

بشأن فيروس كورونا 2019 )كوفيد – 19(:
وزيرة الصحة تتفقد التجهيزات واإلجراءات الوقائية في مطار حمد الدولي 

الدوحة– صحتك ثروتك 
تفقدت ســعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، 

وزيــر الصحة العامة التجهيزات واإلجراءات 
المطبقــة في مطار حمد الدولي للوقاية من 

فيــروس كورونا 2019 )كوفيد – 19(، ضمن 
إجراءات تشــمل كافة منافذ الدولة، بهدف الرصد 

والكشــف عن أي حاالت يشتبه في إصابتها 
بالعدوى بشــكل مبكر والحد من انتقالها بين 
أفراد المجتمع. واطلعت ســعادة وزيرة الصحة 

العامة خالل الزيارة على التجهيزات شــاملة 
الفحــص الحراري والعيادة الطبية في المطار، 

الطبية.   األطقم  وجاهزية 
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وزيرة الصحة تتفقد التجهيزات واإلجراءات الوقائية في مطار حمد الدولي 
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في مؤسسة حمد الطبية:

وزيرة الصحة تفتتح المقرّ الرئيسي الجديد إلدارة المواصالت 

لتعزيز العمل المشترك بين وزارات ومؤسسات الدولة:

وزيرة الصحة ترأس االجتماع األول للجنة المشتركة للصحة في جميع السياسات

الدوحة– صحتك ثروتك 
قامت ســعادة الدكتورة /حنان محمد الكواري- وزير 

الصحة العامة- بافتتاح المقرّ الرئيســي الجديد إلدارة 
المواصالت في مؤسســة حمد الطبية، وقامت 

ســعادتها بجولة تفّقدية للمبنى الجديد اّطلعت 
خاللها على األقســام الرئيسية بما فيها منطقة 

انتظار كبار الشــخصيات، ومركز االتصال المخصص 
لعمليــات النقل والمواصالت، والمجلس، والمكاتب 

اإلدارية، وقد رافق ســعادتها خالل الجولة التفّقدية 
عدد من كبار مســؤولي المؤسسة. كما قامت 

ســعادتها خالل فعالية االفتتاح بإطالق نظام الحجز 
اإللكترونــي لخدمات المواصالت والذي يمّكن 

موظفي المؤسســة من حجز رحالت المواصالت 
الالزمة لتســهيل أداء مهام العمل الموكلة إليهم. 

من جانبه قال الســيد/ حمد آل خليفة، رئيس 
تطوير المرافق الصحية في مؤسســة حمد الطبية: 
»تقدم إدارة المواصالت في مؤسســة حمد الطبية 

خدمــات هامة للغاية لموظفي وزّوار وضيوف 
المؤسســة، حيث تقدم خدمات مواصالت آمنة 
وفعالة لدعم اســتمرار سير العمل بالمؤسسة 

بفعالية، وتتمتع هذه اإلدارة بنســبة تمثيل عالية 
للموظفيــن القطريين تُعد من بين األكبر بين إدارات 

المؤسســة«. يعمل في إدارة المواصالت بمؤسسة 
حمد الطبية فريق مكّون من 383 ســائقا يقومون 

بتقديم خدمات التنّقل األساســية لموظفي وضيوف 
المؤسســة، حيث يقوم فريق إدارة المواصالت 

بنقل الموظفين والضيوف عبر شــبكة مستشفيات 
المؤسســة اإلثني عشر ومرافق الرعاية الصحية 

للمؤسسة.  التابعة  األخرى 
كما توجــد مكاتب فرعية تابعة لإلدارة في كل 

من مستشــفى القلب ومركز قطر إلعادة التأهيل 
ومستشــفى الخور، وتوجد أيضًا خطط للتوسع في 
مواقع أخرى بالمؤسســة. ويبلغ عدد المركبات في 
األســطول التابع لإلدارة 650 مركبة تتم متابعتها 

وإدارة تحركاتها عــن طريق نظام التموضع العالمي 
)GPS(.  وقال الســيد/ راشد صالح المري، مساعد 

المدير التنفيذي للضيافة )المواصالت(: »تســتقبل 
اإلدارة ما يزيد علــى 60 طلبًا يوميًا لنقل موظفي 

المؤسســة الذين يتوجهون ألداء مهام عمل أو 
لحضور اجتماعات داخل مواقع المؤسســة وخارجها 

في مختلف مناطق الدولة«.
وأضاف الســيد/ راشد صالح المري: »يعمل فريق 

إدارة المواصالت على مدار الســاعة لتأمين خدمات 
مواصالت آمنــة وفّعالة للموظفين والزّوار والضيوف، 

وقد شــهد عدد السائقين العاملين في اإلدارة 
نمواّ متســارعًا إلى أن بلغ تعدادهم 383 سائقًا، 

وذلــك لمواكبة االحتياجات المتزايدة من خدمات 
المواصالت في المؤسســة، وسوف يمكننا المبنى 

الجديد من رفع مســتوى جودة وفعالية الخدمات 
التي نقّدمها بما يســهم في تحقيق أهداف 

المؤسســة«. تجدر اإلشارة إلى أن مبنى المقرّ 
الرئيســي الجديد إلدارة المواصالت، الذي يقع بالقرب 
من مركز الجراحــة التخصصي، قد تّم تصميمه بحيث 

يمّكن اإلدارة من رفع مســتوى خدمات المواصالت 
في المؤسســة ويتناسب مع احتياجاتها المتزايدة 

من هذه الخدمات.

الدوحة– صحتك ثروتك
ترأست ســعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير 

الصحة العامة االجتماع األول للجنة المشــتركة 
للصحة في جميع السياســات، بحضور ممثلين من 
)11( وزارة وجهــة حكومية أخرى، والذي عقد مؤخرًا 

في مقــر وزارة الصحة العامة. وتختص اللجنة 
باإلشــراف على تنفيذ مبادرات الصحة في جميع 
السياســات والمتضمنة في استراتيجية التنمية 

الوطنيــة الثانية لدولة قطر 2022-2018، وذلك من 
خالل تعزيز العمل المشــترك بين وزارات ومؤسسات 
الدولة من أجل تطوير سياســات عامة مشتركة تؤثر 

إيجابًا في محددات الصحة.ناقشــت اللجنة عددًا 
من الموضوعات الهامة ومن أبرزها مشــروع اعتماد 

مدينــة صحية في دولــة قطر من قبل منظمة الصحة 
العالميــة بحلول عام 2022، حيث تم تحديد قائمة 

مبدئية للمــدن المدرجة ضمن مهام التقييم األولي 
لمنظمة الصحة العالمية والمتوقعة خالل الشــهرين 

القادمين.  وخالل االجتماع أكدت ســعادة وزيرة 
الصحة العامة أهمية توجيه جهود العمل المشــترك 

نحو تبني نهج المــدن الصحية لتحقيق صحة ورفاه 
جميع فئات المجتمع، مشــيدة بالتعاون المثمر من 

قبل الوزارات والمؤسســات لتحقيق أهداف استراتيجية 

التنميــة الوطنية الثانية لدولة قطر 2022-2018 في 
هذا الصدد. يذكر أن إنشــاء وتشكيل اللجنة يأتي 

كخطوة هامة للمســاهمة في تنفيذ االلتزامات التي 
تم اإلعــالن عنها في 31 أكتوبر الماضي، خالل ندوة 

»مدينة صحية لألطفال«، والتي تســعى إلى الحد 
من ارتفاع معدالت الســمنة لدى األطفال، 

وتعزيز الســلوك الغذائي السليم والنشاط البدني 
لديهم من خالل إعداد وتنفيذ سياســات مشتركة 

تمكن األســر واألفراد من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن 

صحتهم، وتعزيز دور القطاع الخاص كشــريك يساهم 
في توفيــر حياة صحية مديدة لألطفال. وتضم 

اللجنة فــي عضويتها ممثلين من مكتب رئيس 
مجلــس الوزراء، ووزارات الداخلية، والصحة، والبلدية 

والبيئة، والثقافــة والرياضة، والتعليم والتعليم 
العالــي، والمواصالت واالتصاالت، والتجارة والصناعة، 

والتنمية اإلدارية والعمل والشــؤون االجتماعية، 
إضافة إلى جهــاز التخطيط واإلحصاء، واللجنة العليا 

واإلرث. للمشاريع 
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الدوحة– صحتك ثروتك
أعلنت وزارة الصحة العامة 

أن إجمالي عدد مراجعي 
القومسيون الطبي خالل عام 

2019 بلغ نحو607 آالف و601 
مراجع، ووصلت نسبة التسجيل 

إلى  للمراجعين  اإللكتروني 
%60 مقابل 40 % للتسجيل 
المباشر. وبلغ إجمالي عدد 

الفحوصــات التي تمت بمختلف 
أنواعها مليونًا و555 ألفًا و862 
فحصــًا، بينما بلغ إجمالي عدد 

صور األشــعة السينية التي تمت 
)داخل البالد وخارجها( 781 ألفًا 
و83 صورة أشعة سينية، ووصل 

إجمالي شــهادات اللياقة الطبية 
بمختلــف أنواعها إلى 194 ألفًا 

و882 شهادة.
وقال الدكتور إبراهيم الشعر، 

مدير إدارة القومسيون الطبي 
فــي وزارة الصحة العامة: إن إدارة 

القومسيون الطبي نجحت في 
المشروعات  تنفيذ العديد من 

والخطــط الهامة لتطوير العمل 
خالل عام 2019، فعلى سبيل 

المثال مثلت إدارة القومسيون 
الطبي وزارة الصحة العامة 

في مشروع التقاط البصمات 
والبيانات الحيوية وإجراء الفحص 

بلدانهم،  للوافدين في  الطبي 
مشيرًا إلى أن إجراءات الفحص 

للعمالة الوافدة قبل  الطبي 
وصولهــا لدولة قطر نجحت في 

التقليــل من مخاطر وصول بعض 
الحــاالت التي قد تحمل أنواعًا من 

األمراض الخطيرة أو المزمنة أو 
اإلصابات التي يمكن أن تشــكل 

عائقــًا للعامل في أداء العمل 

الذي يتم اســتقدامه من أجله.
كما تــم تحديث الالئحة التنفيذية 

إلدارة القومسيون الطبي 
بما يعزز دقة وجودة وسهولة 

اإلجراءات، وكذلك نجحت اإلدارة 
في استكمال مراحل تحليل 

الفجوة، وتحليل وإدارة المخاطر 
والتوثيق بالتعاون مع إدارة 

التخطيط والجودة بوزارة الصحة 
االستشارية  والشركة  العامة 
فيمــا يخص بناء نظام اآليزو 

9001:2015، كما تم البدء 
في برنامج التوجيه واإلرشاد 

بالتنسيق مع إدارة الموارد 
بالوزارة. البشرية 

وفيمــا يخص العمل على زيادة 
الكفاءة لموظفي اإلدارة، 
تم تدريب الموظفين على 

برامــج تدريب تعزز من قدراتهم 

ومهاراتهم لإلسهام في تقديم 
خدمة ذات جودة عالية ترضي 
المصلحة، حيث  جميع أصحاب 

تم تدريب 320 موظفًا وموظفة 
في مختلف البرامج اإلدارية 

وكذلك  الوظيفي،  والتطوير 
شارك 15 موظفا وموظفة في 

برامج التوعية بنظام اآليزو 
القومسيون  إلجراءات  والتوثيق 

للمواصفة  طبقًا  الطبي 
9001:2015، باإلضافة إلى تدريب 

جميع موظفي اإلدارة على األمن 
السيبراني.

وتواصل إدارة القومسيون 
المشروعات  تنفيذ  الطبي 

والخطــط التي تهدف إلى تطوير 
منظومة العمل باإلدارة ومواكبة 
العالمية خالل  أحدث المستجدات 

عام 2020.

الوزيرة خالل الجولة التفقدية 
ســعادة السيد عبداهلل بن ناصر 
تركي الســبيعي رئيس الهيئة 

العامــة للطيران المدني، وعدد من 
كبار المســؤولين في وزارة الصحة 

العامة ومطار حمد الدولي. 
وأكدت سعادتها أهمية اإلبقاء 

على حالة التأهب واليقظة 
المرتفعة لكشــف وعزل والتبليغ 

عن أي حالة مشــتبه إصابتها 

بالفيروس، والتعاون الوثيق بين 
القطاع الصحي وكافة الجهات 

ذات العالقة، مع تطبيق اإلجراءات 
الوقائية األساسية من قبل 

المجتمع، فالوقاية  كافة أفراد 

من المرض مسؤولية مشتركة 
من الجميع. وقد شددت وزارة 

الصحة العامة اإلجراءات االحترازية 
للتعامل مع فيروس  والوقائية 

كورونا 2019 )كوفيد – 19( .
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خالل عام 2019

القومسيون الطبي يستقبل أكثر من 607 آالف مراجع 

الدوحة– صحتك ثروتك 
تفقدت سعادة الدكتورة حنان 

محمــد الكواري، وزير الصحة العامة 
المطبقة  واإلجراءات  التجهيزات 

فــي مطار حمد الدولي للوقاية من 
فيــروس كورونا 2019 )كوفيد – 19(، 

ضمن إجراءات تشــمل كافة منافذ 
الدولة، بهدف الرصد والكشف 

عن أي حاالت يشــتبه في إصابتها 
بالعدوى بشكل مبكر والحد 

مــن انتقالها بين أفراد المجتمع. 
واطلعت سعادة وزيرة الصحة 

العامــة خالل الزيارة على التجهيزات 
شاملة الفحص الحراري والعيادة 

الطبيــة في المطار، وجاهزية األطقم 
الطبية.  رافق سعادة 
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وأوضحت ســعادتها أن دولة قطر ملتزمة 
بالشــفافية والوضوح فيما يتعلق بعملية 

الفحص للكشــف عن فيروس كورونا حيث 
يتم نشــر األرقام واإلحصائيات المتعلقة 

بفحوصات الكشــف عن الفيروس بصورة 
منتظمــة على الموقع اإللكتروني لوزارة 

العامة.  الصحة 
وذكرت سعادتها أن اإلمكانيات 

المخبريــة المحلية تعتبر خطوة هامة في 
تســريع عملية الفحص والحصول على 

المعلومات المطلوبة لالســتجابة بشكل 
ســريع وفعال في مثل هذه الظروف. 
وتســهم إدارة المختبرات الطبية في 
مؤسســة حمد بدور محوري في خطة 

الجاهزية واالســتجابة )لكوفيد19-( في 
دولة قطر. 

وحــول إجراءات فحص كورونا ) كوفيد19-(، 
أوضحــت الدكتورة/ عجايب النابت- رئيس 

المختبرات الطبية في مؤسســة حمد 
الطبيــة- بالقول: إن إدارة المختبرات قد 
عملــت على تحريك الموارد والمعدات 

البداية، وإعدادهم  والموظفين منذ 
بشــكل سريع وفعال لالستجابة لهذه 

األزمــة الطارئة، كما تعمل اإلدارة على 
مدار الســاعة إلجراء الفحوصات المخبرية 

للحاالت المشــتبه بإصابتها بالفيروس 
وتقوم بتســليم نتائج هذه الفحوصات 
المخبرية الســاعة 9:00 صباحًا والساعة 

5:00 مساًء والساعة 10:00 مساًء.
وأضافــت بالقول: لدى إدارة المختبرات 

الطبية فريق متخصص من االستشــاريين 
والباحثيــن والكوادر الفنية التي عملت 

على إجــراء تقييمات للعديد من األنظمة 
المخبريــة بهدف ضمان جلب أفضل أنواع 

التكنولوجيا القادرة على الكشــف عن 
الفيروســات مثل فيروس ) كوفيد19-( 

وتجدر اإلشــارة إلى أن قسم المختبرات 
الطبية في مؤسســة حمد الطبية يقوم 

بإجــراء ما يزيد على 20 مليون تحليل 
مخبري ســنويًا للمرضى والمراجعين في 
دولة قطر حيث تقّدم شــبكة المختبرات 

التابعة للقســم مجموعة واسعة من 

المخبرية.  الخدمات 
وتجدر اإلشــارة إلى أن شبكة المختبرات 

التابعــة إلدارة المختبرات الطبية وعلوم 
األمراض بمؤسســة حمد الطبية كانت 

قد حصلــت على اعتماد الكلية األميركية 
لعلــوم األمراض في عام 2014، وتوفر هذه 
المنظمــة الدولية برنامج اعتماد المختبرات 

األكثر انتشــارًا في العالم، والذي يعتبر 
المعيــار الذهبي في إدارة المختبرات على 

العالمي.  المستوى 
وقــد خصصت وزارة الصحة العامة مركز 

اتصال يعمل على مدار الســاعة للرد 
على استفســارات الجمهور المتعلقة 

بفيــروس )كوفيد19-( من خالل االتصال 
على الرقم المجاني الســاخن )16000(. 

وعلــى الرغم من انخفاض معدل الخطر 
لإلصابة بالعدوى إال أننا ننصح األشــخاص 

الذين تظهــر عليهم أعراض معينة كارتفاع 
الحرارة والســعال وضيق التنفس أو صعوبة 

التنفس وكان قد ســبق لهم السفر إلى 
الدول التي ينتشــر بها فيروس كورونا ) 

كوفيد 19- ( أو مخالطة أشــخاص مصابين 
بالمــرض خالل الـ 14 يوما الماضية إلى 

المســارعة في االتصال على الخط الساخن 
لوزارة الصحة العامة. 

وقد أوضحت وزارة الصحة العامة، 
الممارسات األساسية واإلرشادات الوقائية 
التي تســهم في الحد من انتشار العدوى 
والحماية من تفشــي فيروس )كوفيد19-( 

عبر الخطوات اآلتية: 
غســل اليدين باستمرار بالماء والصابون 

أو اســتخدام المعقمات التي تحتوي على 
الكحول خاصة عند لمس األشــياء أثناء 

التواجــد في الخارج أو المصافحة، تغطية 
الفــم واألنف عند العطس والتخلص 

من المناديل المســتخدمة، تجنب لمس 
العينين واألنف والفم بواســطة اليدين، 

تجنب االتصال المباشــر أو االقتراب بأي 
شــخص تظهر عليه أعراض أمراض تنفسية، 
وتجنــب االتصال مع اآلخرين في حال ظهور 

أعراض كالســعال أو العطس أو الحمى.

مؤسسة حمد الطبية:

وزيرة الصحة تتفقد إدارة المختبرات الطبية بمؤسسة حمد الطبية 
الدوحة– صحتك ثروتك

وســط اإلجراءات المتواصلة التي يبذلها القطاع الصحي للحد 
من انتشــار فيروس كورونا )كوفيد19-( في قطر، التقت ســعادة 
الدكتورة/ حنان محمــد الكواري، وزير الصحة العامة، بموظفي 

إدارة المختبرات الطبية وعلوم األمراض بمؤسســة حمد الطبية 
لالطالع على سير العمل. 

وأشارت ســعادتها إلى أن دولة قطر قد وضعت الفحص 
التشــخيصي وتقديم الدعم لشــبكة االستجابة المخبرية على 

رأس أولوياتها الصحية وذلــك لضمان توفير القدرات واإلمكانيات 
الكفيلــة بفحص كافة حــاالت اإلصابة المحتملة بفيروس كورونا 

)كوفيد – 19( وبالتالي حماية الســكان في الدولة من هذا 
الفيروس. لقد تم إجراء فحص الكشــف عن فيروس كورونا 

)كوفيد19-( لنحو 8400 شــخص حتى تاريخ 17 مارس الجاري. 
لقد أدت المنهجية االســتباقية في برنامج الفحص للكشــف عن 

فيــروس كورونا )كوفيــد19-( بدولة قطر إلى جعل معدل الفحص 
في دولــة قطر أحد أعلى المعدالت في العالم.
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وقد تم تســليم جائزة التميز المذكورة خالل 
فعالية تعليمية عقدها قســم المسالك البولية 

في الحادي والعشــرين من فبراير الماضي بفندق 
ســانت ريجس بالدوحة بحضور كل من: د.عبداهلل 

األنصــاري- الرئيس الطبي لخدمات الجراحة 
بمؤسســة حمد الطبية، ود.خالد الرميحي- رئيس 

قســم جراحة المسالك البولية بالمؤسسة، 
وعــدد كبير من أطباء وجراحي التخصص. وقام 
بتســليم الشهادة البروفيسور الدولي الدكتور/ 

ســتيفن ويلسون وهو من الرواد العالميين 
ومؤســس المركز األميركي لجراحات أمراض 
الذكورة ؛ وســط ترحيب طبي كبير واعتراف 

بدور مركز عالج أمراض الذكورة بمؤسســة حمد 
الطبية بتحقيق المســتوى العالمي المتميز في 

مجال تخصصــه وكونه يعد مركزًا إقليميًا في هذا 
التخصــص بمنطقة الخليج العربي.

كما تم خــالل الفعالية المذكورة أيضا منح جائزة 
التميز إلى الدكتور/ رياض الزبيدي- استشــاري 

أول جراحة المســالك البولية ليكون بذلك جراحًا 
دوليًا معتمدًا مــن قبل الجمعية األميركية وضمن 

أفضل خمســة جراحين في العالم في مجال 
أمــراض الذكورة حصلوا على هذا التميز من 
المركــز األميركي لجراحات أمراض الذكورة.

ومــن جانبه أكد الدكتور/عبداهلل األنصاري أن منح 
جائزة مركــز التميز العالمي لمركز عالج أمراض 

الذكورة بمؤسســة حمد الطبية يعد دفعة قوية 
للعاملين بالمركز من أجل االســتمرارية في 

توفير أفضل رعايــة صحية للمرضى والمراجعين، 
كما يمثل تكريمًا مســتحقًا لألطباء وكافة 

الكوادر من العاملين بالمركز والذي تأســس 
عام 2007 بمستشــفى حمد العام، حيث يشهد 

منذ تأسيســه تطورات طبية وجراحية مستمرة 
توجــت بحصوله على هذا التميز المرموق والذي 

يعد األبرز مــن نوعه في العالم بهذا التخصص 
الطبــي والجراحي. وتقدم د.األنصاري بالتهنئة 

إلى المركز وكــوادره الطبية والفنية والتمريضية 

والمســاندة، متمنيًا استمرار التطور واإلنجاز 
بالمركز.

وبــدوره قال الدكتور /خالد الرميحي: »يقوم 
مركزنا في مستشــفى حمد العام باستقبال 
وعــالج المصابين بأمراض الذكورة والضعف 

الجنســي ومرضى التشوهات الوالدية في 
منطقــة اإلحليل حيث يتم إجراء نحو 150 جراحة 

في كل عــام بالمركز لزرع األجهزة التعويضية 
وإصالح التشــوهات الوالدية. وتشهد هذه 

الجراحات تطورات مســتمرة بفضل تراكم 
الخبــرات الجراحية لدى أطباء المركز وحرصنا 

على اســتخدام أحدث التقنيات العالمية في هذا 
المجــال، كما نقوم بعقد دورات تدريبية وورش 

عمل مســتمرة بالتعاون مع مراكز الجراحات 
العالميــة المعتمدة لتبادل الخبرات مع هذه 
المراكز واالطالع على المســتحدثات الطبية 
والجراحيــة في مجال عالج وجراحات أمراض 

الذكورة، كما نســتقبل حاالت مرضية من دول 

المنطقة طلبًا للعالج بمركزنا نظرًا لســمعته 
الدولية وتميزه المشــهود«.وإلى ذلك فقد توجه 

الدكتور/ رياض الزبيدي بالشــكر والتقدير إلى 
اإلدارة الطبية بمؤسســة حمد الطبية، وقسم 
المســالك البولية الذين يقفون خلف التطور 

الطبــي والمهني لكافة األطباء العاملين 
في المؤسســة. وقال د.الزبيدي: »إن اختياري 

كجراح دولــي معتمد من قبل المركز األميركي 
لجراحــات أمراض الذكورة يعد تقديرًا لي ولكافة 
زمالئــي العاملين في مركز عالج أمراض الذكورة 

بمستشــفى حمد العام، كما أنوه بحرص إدارة 
قسم المســالك البولية المستمر على تزويد 

المركز بكافة المســتلزمات واألجهزة الحديثة، 
ومنــح األطباء كافة الفرص التدريبية في 

مجــال التخصص وإلحاقنا بالدورات التدريبية 
الالزمــة للتطور المهني داخل قطر وخارجها 

ممــا ينعكس على تطور األداء الجراحي لصالح 
والمراجعين«. المرضى 

كتب– مفيد القاضي
قال مصدر مسؤول بمؤسسة 

الرعاية الصحية األولية إن 
المؤسسة بصدد إصدار برنامج 

تحســين بالتعاون مع مؤسسة حمد 
الطبية لتقديم خدمات الطوارئ 
فــي المراكز الصحية خاصة بعد 

االزدحــام الكبير على مركز طوارئ 
حمد العام.

وأضاف المصدر أن هذا البرنامج 
سيعمل على تخفيف االزدحام 
بشــكل كبير وخاصة أن المراكز 

الصحيــة حاليا تمتلك أجهزة طبية 
وأطباء على مســتوى كبير بما يتيح 

لهــا ان يكون هناك مراكز طوارئ 
المرضى. تستقبل 

وأشــار إلى أنه حتى بعد افتتاح 
قســم الطوارئ في مؤسسة حمد 

الطبيــة ال يزال هناك ازدحام عليها 
لوجــود أعداد كبيرة من المرضى، 
ولهذا قمنا بتأســيس برنامج خاص 

بهذا الشيء للمساعدة في 
تخفيف االزدحام على مؤسسة 

حمــد الطبية، وأعتقد ان هذا 
البرنامج ســيعمل على تخفيف 
االزدحام بشكل كبير وسيكون 
هناك قســم للطوارئ في أغلب 

المراكــز الطبية لتقديم الخدمات 
للجميع. العالجية 

وتعمل مؤسســة الرعاية الصحية 
علــى تطوير تقديم العالج حيث 

تقــوم حاليا أيضا بتنظيم كيفية 
ترتيــب المواعيد، حيث ذكر ان 

هنــاك خطوة أن تكون المواعيد 
أوال بمــا يتيح للجميع اختيار الموعد 

المناسب.

األول في المنطقة نظرًا لتميز نتائجه العالجية والجراحية:

مركز عالج أمراض الذكورة بحمد الطبية يحصل على جائزة مركز التميز العالمي

الدوحة – صحتك ثروتك
أحرز مركز عالج أمراض الذكورة التابع لقســم المســالك البولية بمؤسســة حمد الطبية تقدمًا كبيرًا، حيث حصل المركز على جائزة مركز التميز العالمي 

كمركــز دولــي متميــز في مجال جراحــات أمراض الذكورة من قبل المركز األميركي لجراحات أمراض الذكورة ذائع الصيــت ومقره الواليات المتحدة األميركية، 
وبذلــك يكــون المركز التابع لمؤسســة حمد الطبية هو األول فــي المنطقة الذي يحصل على هذه الجائزة العالميــة المرموقة نظرًا لألداء الجراحي المتميز 

والنتائــج الباهرة التي يحققهــا المركز في مجال عالج أمراض الذكورة وجراحاتها.

بين مؤسسة حمد والرعاية الصحية األولية:

خطة إلطالق برنامج تحسين
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تشغيل مركز الجراحة التخصصي بحمد الطبية بكامل طاقته العام المقبل

الدكتور العقاد: المركز سوف يساهم في زيادة الطاقة االستيعابية لقسم الجراحة

الدوحة– صحتك ثروتك
 أعلنت مؤسســة حمد الطبية أنه 

تــم االنتهاء من 50 بالمائة من 
أعمــال التطوير والتحديث بمركز 
بمستشفى  التخصصي  الجراحة 

النساء القديم، ومن المتوقع 
قــرب انتهاء كافة أعمال التطوير 

وتشغيله  بالمبنى  والتجديد 
بكامل طاقته أوائل العام 

القادم2021، حيث سينتقل إليه 
مختلــف التخصصات الجراحية؛ مثل 

جراحة العظام، األوعية الدموية، 
والمسالك البولية وزراعة األعضاء، 

بينمــا يتم نقل مرضى جراحات 
الســمنة إلى المبنى في مرحلة 

الحقة.
صــرح الدكتور محمد العقاد- نائب 

رئيس أقسام الجراحة بمؤسسة 
حمد الطبية- قائاًل: »استكمااًل 

ألعمــال التطوير والتحديث بمركز 
بمستشفى  التخصصي  الجراحة 

النســاء القديم، تم نقل المرضى 
العامة  بالجراحة  الداخليين 

والجراحات العاجلة وجراحات الرأس 
والرقبــة الذين يقدر عددهم بحوالي 

86 مريضــا من الطابق الخامس 
والسادس بالمركز إلى الطابق 

الثانــي والثالث بنفس المركز، بعد 
انتهــاء أعمال التجديد والصيانة 
بهمــا مع نهاية العام الماضي 

2019، ومن المقرر تســليم الطابق 
الرابــع قريبًا مع البدء في تطوير 

بقيــة الطوابق؛ حيث تم تجديد 
األرضيات والحوائط وزيادة مساحات 

الغرف وعددها؛ حيث يصل عدد 
األِسرّة إلى 52 سريرا، باإلضافة 

إلــى الغرف الخاصة بواقع 6 غرف 
فــي كل طابق، ليصل عدد الغرف 
الخاصــة في المركز إلى 30 غرفة.
وأضــاف الدكتور العقاد أن المركز 

التابع إداريًا لمستشفى حمد 
العام- سوف يساهم في زيادة 

الطاقة االســتيعابية لقسم الجراحة، 
وهــو يضم 3 غرف عمليات جديدة 

مــن المقرر أن تضاف إلى غرف 
العمليات بمستشــفى حمد العام، 

ليصل إجمالي غرف العمليات 
بالمستشــفى إلى 20 غرفة، مما 
يســاهم في زيادة عدد العمليات 

الجراحيــة بواقع 12 حالة يوميًا، 
ليصــل إجمالي العمليات الجراحية 

اليومية بمستشــفى حمد العام 
إلــى حوالي 80 حالة يوميًا؛ حيث 

ــرة بقدر كبير، مما  يزيد عدد األسِّ
يســمح بالتوسع في إجراء المزيد 

مــن العمليات الجراحية غير العاجلة 
بنسبة تصل إلى حوالي 50 

بالمائــة، وبالتالي لن يكون هناك 
مجــال لتأجيل العمليات وقوائم 

االنتظار، كما يؤدي أيضًا إلى 

تقليل فترة انتظار المرضى بقســم 
الطوارئ، وليس ذلك فحسب بل 

يتيح للمريض أيضًا ســهولة االنتقال 
والحصول  المستشفى،  داخل 

علــى الخدمات واالحتياجات الطبية 
داخــل مرفق واحد وعلى أيدي فرق 

مما  عمل متعددة التخصصات، 
يحســن من جودة الخدمات المقدمة 
للمرضــى ويقلل من فترة وجودهم 

بالمستشفى.
واستطرد الدكتور العقاد قائاًل: 

»إن المركز بعد تشــغيله بشكل 
كامل ســوف يحدد مسار المريض 

بالمستشــفى خطوة بخطوة، من 
خالل نظام حديث متكامل يســاعد 

مرضى الجراحات اليومية على 
للمستشفى  دخولهم  تسجيل 

بنفــس يوم إجراء العملية الجراحية 
وتحضيرهــم في الصباح، ثم العودة 

ثانيــة بنفس اليوم إلجراء الجراحة 
دون الحاجة للمبيت ليلة ســابقة 

على إجراء العملية الجراحية«.
وســوف يتم تزويده أيضًا بـ»ميني 

ماركت« من أجل التسهيل 
مين داخل  على المرضى المنوَّ

المستشــفى وتلبية احتياجاتهم 
اليوميــة. الجدير بالذكر أن مركز 

الجراحــة التخصصي تم البدء في 
تشــغيله بشكل جزئي مع بداية 

العام الماضي 2019 بمبنى 

مستشــفى النساء القديم الذي تم 
نقــل أغلب خدماته في وقت الحق 

إلى مركز صحة المرأة واألبحاث، 
ومــن المخطط إقامة مركز جراحة 

تخصصــي يتفوق على نظرائه من 
المراكــز الجراحية العالمية، ليصبح 

صرحــا طبيا مميزا بعد تزويده بأحدث 
األجهزة والمعدات الطبية، ويعد 
إضافــة هامة للمنظومة الصحية 

بدولــة قطر، وذلك بعد انتهاء كافة 
أعمال البناء والتجديد بمستشــفى 
وتسعى مؤسسة  النساء القديم، 

حمد الطبية دائما لتحســين وتطوير 
للمرضى من  الخدمات المقدمة 

خالل جلب أحدث المعدات واألجهزة 
الطبية وتدريب الكوادر العاملة، 
ودراسة النماذج العالمية ألحدث 

وأفضل المستشــفيات على مستوى 
العالــم، والتعرف على مميزاتها 

وتفادي عيوبها، وتطبيق ما يناســبنا 
منهــا من أجل تقديم خدمات 

رائــدة لمرضانا وتلبية احتياجاتهم 
المتعــددة؛ ومن بين هذه النماذج 

مستشفى  العالمية  والصروح 
مايــو كلينيك بالواليات المتحدة 

األميركية، مستشــفى بريسبيتريان 
بنيويورك ومستشــفى تورنتو بكندا.
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دور مهم للتشخيص المبكر والعالج المباشر:

نتائج عالجية متطورة  ألطفال أمراض األيض الوراثية بحمد الطبية

بمستشفي الوكرة:

إجراء 12 ألف أشعة متنوعة شهريا

الدوحة– صحتك ثروتك
أكد الدكتور/ توفيق بن عمران- استشــاري أول 

طب األطفال ورئيس قســم أمراض األيض الوراثية 
بمؤسســة حمد الطبية- أن معظم األطفال الذين 

يولــدون في قطر ويعانون من أمراض أيض وراثية 
نادرة يشــهدون معّدل نماء طبيعي وذلك بفضل 

التشــخيص المبّكر والعالج المتقّدم الذي توّفره 
مؤسســة حمد الطبية لهؤالء األطفال.

وأفــاد الدكتور/ توفيق، بأن معظم األطفال الذين 
يولدون في قطر ويتّم تشــخيص أمراض أيض وراثية 

نادرة لديهم من خالل البرنامج الموّســع للكشف 
المبّكــر عن األمراض لدى األطفال حديثي الوالدة 

المطبّق في دولة قطر يعيشــون حياة طبيعية 
ويجتازون مراحــل النماء المتعارف عليها بصورة 

طبيعية، ويعزي الدكتور/ بن عمران الســبب في هذا 
النجاح إلــى قدرات كوادر التغذية العالجية والكوادر 

اإلكلينيكيــة في تحديد األغذية واألدوية التي 
تتناســب مع حاالت األطفال المرضى على اختالفها. 

وقــال الدكتور/ توفيق بن عمران: »مع التقّدم الذي 
شــهده المجال الطبي يتوّفر في الوقت الحالي 

الكثير من الحلــول العالجية لألطفال الذين يعانون 
من اضطرابات األيض الوراثية من شــأنها مساعدتهم 

علــى النجاة من عواقب هذه األمراض وتجاوز 
معوقــات النماء، ومن الحلول والخيارات العالجية 

التي أسهمت بشــكل كبير في نجاحنا في تقديم 
الرعاية الصحية المناســبة لهؤالء األطفال وجود 

حليب األطفال الذي يتّم توليفه بأســاليب تتناسب 
مع حاالتهــم المرضية، فضاًل عن العالج األنزيمي 
والجيني المســتخدم في معالجة هذه الحاالت«.
ونــّوه الدكتور/ توفيق بن عمران إلى أن من أكثر 

أمراض واضطرابات األيض الوراثية شــيوعًا في 
دولة قطر مرض الهوموسيســتين يوريا والذي تبلغ 

نســبة انتشاره 1: 1500، يليه مرض الضمور العضلي 
الشــوكي، حيث يعزى انتشار الهوموسيستين يوريا 

إلى أســباب اجتماعية مثل زواج األقارب، وأسباب 
ديموغرافية متمثلة في التزايد المتســارع لعدد 

الســكان الذي شهدته الدولة في اآلونة األخيرة. 
ويقول الدكتور توفيق بن عمران: »لقد أســهم 

التقّدم الذي تّم إحــرازه في البنى التحتية لمرافق 
الرعايــة الصحية وما واكبه من تطّور في القطاع 

الصحي في الدولة ورفع مســتوى الوعي بهذه 
األمراض الوراثية لــدى كوادر الرعاية الصحية وتطبيق 

البرنامج الموّســع للكشف المبّكر عن األمراض لدى 
األطفــال حديثي الوالدة في تمكين كوادر الرعاية 
الصحية من التشــخيص المبّكر لهذه االضطرابات 
واألمراض لدى األطفال والمباشــرة في معالجتها 

في مراحل مبكــرة، وتعتمد الخطط العالجية لهذه 
االضطرابات علــى عوامل منها نوع الحالة المرضية 
والخيــارات العالجية التي يتخذ أولياء أمور المرضى 

القرار بشــأنها، إال أنه يتّم وضع هذه الخطط على 
أســاس فردي يتناسب مع حالة كل مريض«. 

وكشــف عن خطط متواصلة لزيادة عدد الفنيين 
العاملين في مجال األشــعة بمستشفى الوكرة، 
وكذلك زيادة األجهزة التشــخيصية المطلوبة في 

كافة التخصصات بما يســهم في رفع مستوى 
وتطويرها. الخدمة 

كما كشــف عن خدمات جديدة سيتم توفيرها في 
مستشــفى الوكرة خالل الفترة المقبلة، ومنها 
افتتاح عيادات لجراحة األعصاب، وتوســيع قسم 

الطوارئ بما يســهم في استيعاب المزيد من 
المراجعين، وفي الوقت نفســه تقليل معدالت 

االنتظار.
ولفت إلى أنــه تم مؤخرا افتتاح عيادة خاصة باإلقالع 

عن التدخين والتي ســوف تسهم بدون شك في 
تخفيف العــبء عن مركز مكافحة التدخين في 

مدينة حمد الطبية من خالل اســتيعاب المراجعين 
الذين كان يتم تحويلهم من مستشــفى الوكرة أو 

المراكــز الصحية المختلفة إلى المركز.

وتابع إن أجهزة األشــعة في تطور متسارع، وهو ما 
يســهم في دقة التشخيص الفعال للوصول إلى 

وضع الخطط العالجية المناســبة، حيث إن عالج أي 
مرض يتوقف في األســاس على معرفة تفاصيل هذا 

المرض، وهذا األمر يكون من خالل اســتخدام أحدث 
أجهزة التشــخيص ومنها أشعة الرنين المغناطيسي.

وأشــار إلى أن قسم األشعة يضم تخصصات عديدة 
منها األطفال والعظام والمرأة واألشــعة التداخلية 

التــي تعتبر جزءا من الجراحة في بعض الحاالت 
المرضيــة كعالج النزيف وغلق األوعية الدموية أو 

العكس.
وكشــف عن أحدث تقنية للتصوير التشخيصي 

بالمؤسســة وهي تقنية التصوير النووي، باإلضافة 
إلى األشــعة المقطعية، وهو أعلى مستوى في 

العالم من حيث المســاحة التصويرية التي تفوق 
نظيراتها على مســتوى العالم.

وتابع: إن المؤتمر يتضمن ورشــة عمل متخصصة في 

الرنين المغناطيســي حيث يقوم خبراء من جميع 
أنحاء العالــم بتقديم محاضرات علمية حول الجديد 

في هذا المجال وهو ما يصب في رفع مســتوى 
الكادر الطبي والفني بمؤسســة حمد الطبية، 

مشــيرا إلى أن هناك حرصا كبيرا من جانب الكثير 
من فنيي األشــعة واألطباء في جميع دول العالم 

بالمؤتمر. المشاركة  على 
وأوضح أن الهدف من المؤتمر أيضا تشــجيع العاملين 

بأقسام األشــعة على التدريب والتعليم المستمر 
حيــث يتضمن المؤتمر نقاطا معتمدة 

للتعليم المســتمر الذي يحتاجه العاملون في هذا 
المجال لتجديد تراخيص مزاولة المهنة ســنويا، وهو 
ما يعكس حرص العديد منهم على المشــاركة في 

المؤتمر.
وقالت الدكتورة مريم العبدالغني مدير قســم 

األشــعة بمستشفى الوكرة إن المستشفى 
يضم أنواعا عديدة من األشــعة الخاصة بتشخيص 

المرض، منها األشعة الســينية والمقطعية والرنين 
المغناطيســي والملونة والموجات فوق الصوتية، 
باإلضافة إلى األشــعة التي يجرى إجراؤها في غرف 

العمليات واألشــعة التي يجري إجراؤها للمرضى 
المنومين في الغرف.

ولفتت إلى أن الهدف من المؤتمر هو رفع المســتوى 
الطبي في أغراض التشــخيص من خالل االطالع 

على أحدث التطــورات التكنولوجية خاصة في مجال 
الرنين المغناطيســي، الفتة إلى مشاركة أكثر من 

200 فنــي وطبيب من داخل وخارج قطر.
ولفتت إلــى أن المؤتمر يتضمن تقديم دورة تدريبية 
في التصوير المغناطيســي وبرنامج للتوعية الخاصة 

بالجمعيــة الدولية لجراحة العظام، وتم تنظيم 
هذا المؤتمر من قبل قســم التصوير االكلينيكي 

بمستشــفى الوكرة بدعم من قسم التصوير 
االكلينيكي بمستشــفى حمد العام ومركز حمد 

الطبي. للتعليم 

كتب – مفيد القاضي 
عقد المؤتمر الســنوي الثاني عشــر للتصوير بالرنين المغناطيسي 
حيث كان هناك مناقشــات عن عدد الصور التي يتم تصويرها في 

مستشــفى الوكرة حيث كشــف الدكتور محمود الهيدوس رئيس 
قســم األشــعة بمستشفى الوكرة أنه يتم إجراء 12 ألف أشعة 

متنوعة شــهريا في مختلف أنواع التصوير لألغراض التشــخيصية، 
حيث يصل عدد هذه األشــعة إلى 9 أنواع، الفتا إلى أن العمل في 

قســم األشعة يســتمر على مدار 24 ساعة على مدار األسبوع في 
أقســام الطوارئ بمستشفى الوكرة. وأضاف، إن قائمة االنتظار 
في مستشــفى الوكرة فيما يتعلق باألشــعة ال تتعدى أسبوعين 

علــى األكثر وهناك حاالت يتم وضع مواعيد زمنية ســريعة لها بناء 
علــى توجيهات الطبيــب المعالج، موضحا أن بعض األطباء قد 
يطلبون إجراء األشــعة بعد 3 أشــهر وذلك في حاالت المتابعات 

المســتمرة للمرضى والتي ال تتطلب إجراء فوريا لها.



الدوحة – صحتك ثروتك
توافــد ما يزيد على 800 من كوادر الرعاية 

الصحيــة إلى الدوحة لحضور مؤتمر قطر 
الرابع للســكري والغدد الصماء وأمراض 

األيض الذي اســتضافه كل من قسم 
الغدد الصماء والســكري، وإدارة الطب 
الباطني، والمعهد الوطني للســكري 
والســمنة وأمراض األيض في مؤسسة 

حمــد الطبية، وقد تّم خالل المؤتمر الذي 
حضــره خبراء محليون ودوليون عرض آخر 
المســتجدات في أبحاث السكري والغدد 
الصماء وأمراض األيض وتطور الوســائل 
التكنولوجية المســتخدمة في معالجتها 
وســبل الوقاية منها. وفي السياق ذاته، 

أوضح البروفيســور /عبد البديع أبو سمرة- 
رئيــس إدارة الطب الباطني، ومدير المعهد 

الوطني للسكري والسمنة وأمراض 
األيض، بمؤسســة حمد الطبية- قائاًل:« 
شــّكل هذا المؤتمر منبرًا يجمع العديد 

من األطبــاء والباحثين األكاديميين لبحث 
اســتراتيجيات ومنهجيات معالجة مرض 

الســكري والوقاية منه، كما سلّط المؤتمر 

الضــوء على ما يتّم إنجازه من عمل في 
قطــر على صعيد معالجة أمراض الغدد 

والسكري». الصماء 
وأضاف البروفيســور أبو سمرة:« يستقبل 
المركز الوطني لعالج الســّكري بفروعه 

الثالثة في كل من مستشــفى حمد 
العام، ومستشــفى الوكرة، ومركز صحة 

المــرأة واألبحاث حوالي 120 ألف زيارة 
عالجية ســنويًا يجريها ما يزيد على 30 ألف 

مريــض، ويعاني معظم هؤالء المرضى 
مــن أمراض ومضاعفات مرتبطة بمرض 

الســكري مثل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض 
الكلــى، واضطرابات اإلبصار، لذا كان لزامًا 
علــى المجتمع الطبي المحلي والعالمي 

أن يلتقي لبحث االتجاهات الســائدة 
وأفضل الممارســات واإلستراتيجيات بعيدة 

األمــد للوقاية من المضاعفات المرتبطة 
بمرض الســكري والتقليل من آثارها، األمر 
الذي ســيمكننا من مواصلة تقديم أفضل 
رعاية صحيــة ممكنة لمرضانا».من جانبه 
قال الدكتور محمود زرعي، استشــاري أول 

ورئيس قسم الغدد الصماء 

والسكري وأمراض األيض بإدارة الطب 
الباطني بمؤسســة حمد الطبية، ورئيس 

اللجنة المنظمــة للمؤتمر:«وّفر المؤتمر فرصة 
لعرض مــا تّم ويتّم تحقيقه من إنجازات في 

دولة قطر في ســبيل تحسين وتطوير الرعاية 
الصحية بما يتناســب مع احتياجات مجتمعنا، 

كما تضّمن المؤتمر جلسات 

ُخصصت لمناقشــة تصنيف منظمة 
الصحة العالمية الجديد لمرض الســّكري 
وأثــره على المريض، واضطرابات الغدة 

واضطرابات الغدة الدرقية،  الكظرية، 
واألورام الســرطانية، إضافة إلى آخر ما 
توصلت إليــه التكنولوجيا في معالجة 

السكري.  مرض 

الدوحة– صحتك ثروتك
مّدت كوادر مؤسســة حمد الطبية يد العون لسيدات 

مــن رابطة الدعم لألمهات في وحدة المها )1( في 
مستشــفى الرميلة من خالل إلحاقهن بدورة تدريبية 
يكتســبن فيها مهارات تمّكنهن من المشاركة بدور 

فاعل فــي تقديم الرعاية الصحية ألطفالهن.
تهــدف رابطة الدعم لألمهات في وحدة المها 

بمستشــفى الرميلة التي تّم إطالقها قبل عامين، 
وتعتبر األولى مــن نوعها في المنطقة، إلى تمكين 

أولياء أمــور مرضى الرعاية المطّولة من األطفال 
من تأديــة دور أكبر في تقديم الرعاية الصحية 

ألطفالهم. تقدم وحدة المها )1( في مستشــفى 
الرميلة والتي تّم تجهيزها بـ 26 ســرير رعاية صحية 
تخصصيــة مطّولة لذوي الحاالت المرضية المعقدة 

من األطفــال، حيث تُقّدم هذه الخدمات للمرضى 
الذين تتراوح أعمارهم بين ثالثة أشــهر وأربعة عشر 

عامًا، وقــد تمتد فترة بقاء الطفل المريض في 
وحدة المها من شــهور إلى سنين، وذلك تبعًا 

للحالة المرضية التــي يعاني منها الطفل المريض، 
ويعتمــد %90 من نزالء الوحدة من األطفال المرضى 

على أجهزة التنفــس الصناعي للبقاء على قيد 
الحياة. وقالت الســيدة/ ليلي كوتي جوزيف، رئيسة 

التمريض في وحدة المها )1( في مستشــفى 

الرميلة: »يشــارك العديد من أفراد أسر األطفال 
المرضى لدينا فــي الرعاية اليومية ألطفالهم، حيث 

يقومــون بزيارة هؤالء المرضى يوميًا ويؤّدون دورًا 
فاعاًل في مســاعدة الفريق المعالج على تقديم 

الرعايــة الصحية الالزمة لهؤالء المرضى األطفال«. 
وأضافت الســيدة/ ليلي كوتي جوزيف: »يساعد 

إشراك أفراد أســرة المريض في تعزيز عملية اتخاذ 
القــرار اإلكلينيكي في تقديم الرعاية الالزمة لهذا 

المريض، خاصة وأن العديد من الدراســات المعاصرة 
تثبت أهمية وقيمة مشــاركة أفراد األسرة الفريق 

الطبي في تقديــم الرعاية الصحية للمريض، ومنذ 
تأســيس رابطة الدعم لألمهات في وحدة المها 

تبيّن لنــا أنها تؤّدي دورًا محوريًا في تخفيف األعباء 
النفســية عن كاهل أسر المرضى، كما عملت هذه 

الرابطة على التحســين من مستوى التواصل بين 
أولياء األمور والفــرق الطبية القائمة على رعاية 

أطفالهم المرضى«. وأردفت الســيدة/ ليلي كوتي 
جوزيف قائلة: »لقــد حرصنا دائمًا على تثقيف أفراد 
أســر المرضى حول القيام ببعض المهام الروتينية 

األساســية للعناية بالمريض، وقد وضعنا نصب 
أعيننا تقديم المزيد من التدريب الفّعال لســيدات 
الرابطة، لــذا قمنا مؤخرًا بتقديم دورة تدريبية في 

مجال الدعم األساســي للحياة التحقت بها 13 من 

الســيدات القطريات من رابطة الدعم لألمهات في 
وحدة المها، كما تّم تدريب 

بعض الســيدات على العناية بمرضى فغر الرغامى 
)ثقــب القصبة الهوائية(، وتهدف هذه الدورة، التي 

ُمنحت المشــاركات فيها شهادات تثبت إكمالهن 
للمتطلبات التدريبيــة، إلى تعزيز الثقة بالنفس لدى 

أولياء أمــور مرضى الرعاية المطّولة من األطفال، 
وتمكينهــم من تأدية دور أكبر في تقديم الرعاية 

الصحيــة ألطفالهم خاصة في الحاالت الطارئة التي 
المستشفى«.  خارج  تحدث 

وعلــى الرغم من أن مرضى وحدة المها )1( يعتبرون 
نزالء مقيميــن في الوحدة فإن البعض منهم يغادر 

الوحدة مؤقتــًا لقضاء بعض الوقت في منزل والديه 
كجزء من برنامج المرحلة االنتقالية بين المستشــفى 

والمنزل وصواًل إلــى حتمية دمجهم في المجتمع.   

حوار األربعاء8
 ٢٥  مارس  ٢٠٢٠   

 أتممن دورة تدريبية بمستشفى الرميلة:

أمهات قطريات لثالثة عشر مريضًا في وحدة المها

يجمع العديد من األطباء والباحثين األكاديميين:

800 من كوادر الرعاية الصحية يشاركون في مؤتمر قطر الرابع للسكري والغدد الصماء
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يجمع العديد من األطباء والباحثين األكاديميين:

800 من كوادر الرعاية الصحية يشاركون في مؤتمر قطر الرابع للسكري والغدد الصماء

تضمنت التعريف بأهم اإلجراءات لمنع انتشار العدوى:

فرق مكافحة العدوى بمؤسسة حمد الطبية تقيم فعاليات توعوية للجمهور بمجمع »سيتي سنتر« الدوحة

تعمل على ضمان جودة الخدمات المقدمة:

»الصحة« تُطلق استراتيجية التحول إلدارة الموارد البشرية »-2020 2022«

وتماشيًا مع االســتراتيجية الوطنية للصحة 
-2018 2022، ورؤيــة قطر 2030، والتي تهدف 

إلــى تحويل دولة قطر إلى دولة متقدمة قادرة 
على تحقيق التنمية المســتدامة، وتوفير العيش 

الكريم لشــعبها جياًل بعد جيل. من جهته قال 
الســيد غانم إبراهيم المهندي، مدير إدارة الموارد 
البشــرية في وزارة الصحة العامة: إن استراتيجية 

التحول إلدارة الموارد البشــرية -2020 2022 تسعى 
لوضع خريطــة طريق نحو تقديم خدمات متطورة 

ومتميزة في إدارة الموارد البشــرية، تقوم على 
ضمان جودة الخدمات المقدمة، مشــيرًا إلى 

أن االستراتيجية تـــتضمن كـل مـا مـن شـأنـه 
تـحقيق رؤيـة مســـتقبلية تـتماشـى مـع مـا 

يشهـده قـــطاع الصحة فـي الـعالـم مـن تـطور، 
كما تتماشـــى مـع األدوار الـتي تـقوم بـها وزارة 

الصحــة العامة في قيادة منظومة الصحة في 
دولة قطر باعتبارها الـــجهة األولى الـمسؤولـة 

عـــن وضع البرامج والخطط الوطنية المعززة 
للصحة والمسؤولة عن الـرقـابـــة واإلشراف 

علــى مرافق القطاع الصحي. وأضاف مدير إدارة 
الموارد البشــرية في وزارة الصحة العامة أن إطالق 

اســتراتيجية التحول إلدارة الموارد البشرية يأتي 
فــي ظل الحاجة إلى توحيد إجراءات إدارة الموارد 

البشــرية في كافة مؤسسات القطاع الصحي وما 
يضعه ذلــك من تحديات إضافية من أجل الحفاظ 

على كفــاءة وفعالية الخدمات التي تقدمها 

إدارات الموارد البشــرية في هذه المؤسسات، 
واإلســهام في عملية التخطيط اإلستراتيجي لوزارة 

الصحة العامــة وتوفير الدعم لتحقيق النتائج 
المنشــودة، والعمل على التحول الرقمي الشامل 

لعمليات وإجراءات إدارة الموارد البشــرية. وتم 
خالل حفل إطالق اســتراتيجية التحول إلدارة الموارد 

البشــرية -2020 2022 تقديم عرض شامل حول 
االســتراتيجية، كما قدم عدد من رؤساء األقسام 
بإدارة الموارد البشــرية في وزارة الصحة العامة 

عروضًا حول البرامج والمبادرات والمشــاريع التي 
تتضمنها االســتراتيجية وتعزز من فرص تحقيق 

التطبيق العملي الســليم لرؤيتها وأهدافها. يذكر 
أن اســتراتيجية التحول إلدارة الموارد البشرية 

-2020 2022 تســعى إلى تحويل إدارة الموارد 
البشــرية إلى شريك أعمال فعال وقادر على 
اإلســهام في تطوير األداء واالبتكار، وتحقيق 

اندمــاج الموظفين في وزارة الصحة العامة 
باختالف مســتوياتهم الوظيفية، وذلك من خالل 

تطوير وتكامل عمليات إدارة الموارد البشــرية 
وبناء المهارات والقدرات وتحســين تجربة العمالء 

وأصحــاب المصلحة وخلق ثقافة معززة لألداء. 
كما يمثل التعاون المشــترك وبناء الشراكات بين 

وزارة الصحة العامة ومؤسســات القطاع الصحي 
المتمثلة في مؤسســتي حمد الطبية والرعاية 

الصحية األولية ومركز نوفر عنصرًا أساســيًا لتحقيق 
االستراتيجية. في  النجاح 

الدوحة- صحتك ثروتك
 في إطار حمالت التوعيــة المجتمعية التي تنظمها 

مؤسســة حمد الطبية، نّظم فريق مكافحة العدوى 
بالمؤسســة فعاليات توعوية بمجمع »سيتي سنتر« 

الدوحة على مدار أســبوع خالل شهر فبراير لتعريف 
الجمهور بالممارســات الصحيحة لمنع العدوى ومكافحتها.   
وتواجد أعضاء فريــق مكافحة العدوى في منصة مخصصة 

لهذه الفعالية بمجمع »ســيتي سنتر« الدوحة لتقديم 
النصائح واإلرشــادات الصحية ومنشورات التثقيف الصحي 

للجمهور والتي تركز على تشــجيع الجمهور على تطبيق 
مجموعة من اإلجراءات الهامة لحماية أنفســهم وحماية 

اآلخرين من التقاط العدوى.    
وفي هذا الصدد أكــدت الدكتورة/ جميلة العجمي- المدير 

التنفيذي إلدارة مكافحة العدوى بمؤسســة حمد الطبية- 
على أهمية االلتزام بالممارســات الصحيحة لمكافحة 

العدوى، وقالت: »تُعــد الجراثيم والكائنات الحية الدقيقة 
جزءًا طبيعيًا من حياتنــا اليومية حيث تتواجد في الهواء 

والتربة والمياه وفي جســم اإلنسان، وال تتسبب جميع 
أنواعها في العدوى كما يعيش الكثير منها داخل جســم 

اإلنســان أو على الجلد دون أن تسبب أي أذى. ومع ذلك، 
فإن عددًا صغيرًا من هذه الجراثيم يُعد من مســببات 

العدوى ولذلك يتوجب علينا جميعًا تطبيق ممارســات 
مكافحة العدوى بصورة صحيحة«.         

وأضافت الدكتــورة/ العجمي: »تحدث العدوى عندما تدخل 
الجراثيم لجسم اإلنســان وتتزايد أعدادها مما يتسبب في 

ردة فعل مقاومة للجســم. يمكن أن تنتقل حاالت العدوى 
الفيروســية األكثر شيوعًا، بما في ذلك، اإلنفلونزا ونزالت 

البرد والجديري المائي والحصبة من شــخص آلخر عن 
طريق الرذاذ الناتج من الجهاز التنفســي عند العطس أو 

الســعال، وهو ما يزيد من أهمية التزام كل فرد بتطبيق 
مجموعة من ممارســات مكافحة العدوى لحماية نفسه و 

اآلخرين من انتشار العدوى«. 
وقد قام أعضــاء فريق مكافحة العدوى المتواجدون 

بمجمع »ســيتي سنتر« الدوحة بتقديم اإلرشادات 
والنصائح الصحيــة للجمهور وتوعيتهم بإجراءات مكافحة 

التالية:   األساسية  العدوى 
داوم على غســل يديك بالماء والصابون 

واســتخدام مطّهر اليدين، وخاصًة بعد لمس 

األشــياء أثناء تواجدك خارج المنزل وبعد مصافحة 
اآلخريــن. احرص على تغطية الفم واألنف 

عنــد العطس، وقم بالتخلص من المناديل 
المســتخدمة بشكل مناسب. تجنّب مالمسة 

العينين واألنــف والفم بيديك. تجنّب المخالطة 

عن قرب ألي شــخص تظهر عليه أعراض اإلصابة 
بأحد أمراض الجهاز التنفســي. في حال أصبت بأي 

أعراض َمرضيَّة مثل الســعال والعطس والحمى، 
فاحرص علــى االبتعاد عن مخالطة اآلخرين لمنع 

إليهم.   انتقال العدوى 

الدوحة- صحتك ثروتك
أطلقت وزارة الصحة العامة اســتراتيجية التحول إلدارة الموارد 

البشــرية -2020 2022، وذلك في حفل أقامته الوزارة مؤخرًا 
وأهدافها. باالستراتيجية  للتعريف 

وتمثل اســتراتيجية التحول إلدارة الموارد البشرية -2020 2022، 
مبــادرة مهمة لوزارة الصحة العامة تســتهدف إحداث نقلة نوعية 

فــي مجال تنمية الموارد البشــرية بالقطاع الصحي في دولة قطر، 
وبما يواكب أفضل المســتجدات والممارســات العالمية في هذا 

المجال.
وقال الســيد عبداهلل إبراهيم العمادي، وكيل الوزارة المساعد 

لشــؤون الخدمات المشــتركة في وزارة الصحة العامة، في كلمته 
التــي ألقاها بالنيابة عنه الســيد غانم إبراهيم المهندي، مدير إدارة 

الموارد البشــرية في وزارة الصحة العامة: إن اســتراتيجية التحول 
إلدارة الموارد البشــرية -2020 2022 تأتي امتدادًا لتوجيهات الوزارة،



الدوحة– صحتك ثروتك
وفقا لالســتراتيجية الوطنية للصحة 

وانطالقــا من حرص دولة قطر، وفي ظل 
قيادتها الرشــيدة، على بناء منظومة 

عصرية متكاملة وشــاملة في مجال 
الرعاية الصحية، التزمت مؤسســة الرعاية 

الصحية األولية بالعمل على اســتمرارية 
الخدمــات الصحية وتعزيزها وذلك من 

خالل تنوعها وتســهيل وتيسير الوصول 
والحصول على تلك الخدمات.

حيــث تركز الخدمات المقدمة على عالج 
األمــراض وتعزيز الصحة العامة والوقاية 
مــن األمراض باإلضافة إلى توفير الرعاية 
المســتمرة والدعم طويل األمد للمرضى 

وأســرهم والذي يشمل جميع األفراد 
وأســرهم من مواطنين ومقيمين على 

أرض دولتنا الحبيبة قطر. 
حيث تتوفــر الخدمات الصحية للجميع 

مــن خالل 27 مركزا صحيا موزعة توزيعا 
جغرافيا لتشــمل جميع مناطق الدولة، 

مما ســاهم في تعزيز الصحة العامة 
للجميع. 

وفي إطار تطوير الخدمات واســتجابة 
لحاجــة المواطنين ونتيجة لتزايد 

اإلقبال على الخدمات الصحية 
المقدمــة بالمراكز الصحية، فقد تم 

تخصيص عيادات وكذلك مواعيد 
خاصــة للمواطنين لتلبية احتياجاتهم 
فــي معظم المراكز الصحية التابعة 

للمؤسســة حيث تتوفر العيادات 
والمواعيــد الخاصة للمواطنين في 20 

مركزا صحيا وهي: 

روضــة الخيل، الثمامة، الخليج الغربي، 
عمــر بن الخطاب، الوكرة، المطار، 

الغرافــة، أم صالل، الخور، مدينة خليفة، 
لعبيــب، جامعة قطر، معيذر، الوجبة، 

الوعــب، أبو نخلة، أبو بكر الصديق، 
الشيحانية.  الريان،  مسيمير، 

إضافــة إلى ذلك فإنه تم تخصيص 
مواعيــد محددة للمواطنين في المراكز 
األخــرى وهي كل من مراكز: الجميلية، 

الكرعانــة، أم غويلينة، الظعاين، 
الكعبان.  الشمال،  الغويرية، 

هــذا إلى جانب تخصيص عيادات 
ومواعيــد خاصة للمواطنين في الخدمات 

التخصصيــة المختلفة بالمراكز الصحية 
المتخصصــة، والتي تتيح لهم الحصول 

على الخدمات المختلفة، على ســبيل 
المثــال وليس الحصر تخصصات العيون 

واألنف واألذن والحنجرة واألمراض 
الجلديــة، بحيث تقدم لهم الخدمات 
بطريقة ســريعة وتساهم في تقليل 

فترات االنتظار. وذلك إضافة إلى 
األخرى المتاحة لجميع  العيادات 

المقيمين. 
وســيتم متابعة سير العمل بتلك 

العيــادات للتأكد من تلبيتها لحاجات 
المواطنين، ومن توفرها باألعداد 

الكافيــة في جميع المراكز الصحية. 
وال يفوتنا التأكيد على اســتمرارية تقديم 

خدماتنا للجميع، حيث يتم اســتيعاب 
جميع المراجعين ســواء حضروا إلى 
المراكز الصحية بمواعيد مســبقة أو 

بدون موعد..

ويأتي ذلك في إطار حرص مؤسســة 
الرعايــة الصحية األولية على تقديم 

الخدمــات الصحية والمتميزة بالجودة 
والكفــاءة المعتادة في جميع المراكز 
الصحيــة التابعة لها، األمر الذي يعكس 

مــدى التزامنا بجودة الخدمات التي 
نقدمهــا في خدمة المجتمع والمرضى 

عبر التطوير المســتمر للخدمات، وإيماننا 
بحــق الجميع في تلقي الرعاية الصحية 

األساســية وفقا ألعلى المعايير العالمية.
إن الجهود متواصلة ومســتمرة من أجل 

االرتقاء بمســتوى الخدمات المقدمة 
وتطويرها بصفة مســتمرة، ويتم تسخير 

جميــع الجهود واالمكانيات من أجل ذلك 
لتلبيــة احتياجات المراجعين، واالرتقاء 

بمســتوى الرعاية الصحية في دولتنا 
الغالية قطر، في ظل قيادتها الرشــيدة 

والتــي تمنح القطاع الصحي جل الرعاية 
القطاعات  من  واالهتمام، باعتباره 

الحيوية التي تشــكل الدعامة األساسية 
الوطن. لبناء 
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األولى من نوعها بالشرق األوسط:

عيادة إكلنيكية للصيدلة في جميع المراكز الصحية قريبا

مؤسسة الرعاية الصحية األولية: 

حريصون على تسهيل الخدمات الصحية

كتب – مفيد القاضي
قال مصدر مســؤول بمؤسسة الرعاية الصحية 

األولية إنــه تم افتتاح أول عيادة إكلنيكية 
للصيدلــة في مركز صحي مدينة خليفة، 

وســيتم تعميم العيادات على جميع المراكز 
الصحية.

وأضــاف المصدر أن العيادة تعتبر األولى من 
نوعها بالشــرق األوسط، وأن قطر من أولى 

الدول التــي تقام فيها عيادات إكلنيكية 
للصيدلــة وتعتبر هذه إضافة للعالج الطبي 

في قطر.  وأشــار إلى ان العيادة تعمل على 
تنظيــم كيفية تناول الدواء وخاصة لألمراض 

المزمنــة، حيث يقيم الدكتور المختص 
بجانــب الطبيب الذي يعالج المريض ويقوم 
بمتابعــة المريض وكيفية تناول الدواء واذا 

كان هنــاك من مضاعفات أو ان الدواء ال 
يناســب المريض، ولهذا تعتبر العيادة مهمة 

جــدا وخاصة في تنظيم كيفية أخذ الدواء.
وتقوم مؤسســة الرعاية الصحية األولية 

بتقديــم خدمات عالجية متطورة في طرق 
العــالج، حيث تم فتح أكثر من مركز صحي 

الخدمات. أفضل  لتقديم 
وقامت مؤسســة الرعاية الصحية بإضافة 
طبيب األســرة الذي يعتبر أيضا األول من 

نوعه في الشــرق األوسط، حيث يعمل طبيب 
األســرة على المتابعة مع المريض، وتكون 

هنــاك خصوصية بين المريض والطبيب من 
ناحية المرض وطرق العالج.
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ثلثا المواطنين ال يمارسون الجرعة الكافية من النشاط الحركي
كتب– مفيد القاضي

إن اســتراتيجية مؤسسة الرعاية الصحية األولية 
2023-2019 أخــذت بعين االعتبار تضمين برامج 

المعافاة وتغييــر أنماط الحياة الصحية في رؤيتها، 
أساسيا.  ركنا  ومهمتها 

صرحــت الدكتورة وضحى الباكر مدير برامج 
المعافاة بمؤسســة الرعاية الصحية األولية بأنه 
تنص هــذه الرؤية على: »تحويل طريقة تقديم 
الرعاية الصحية فــي قطر عبر تعزيز تواصلنا مع 
الشركاء الرئيســيين في النظام الصحي لنقل 
ميزان الرعايــة من النمط العالجي الذي يعتمد 

على المستشــفى إلى النمط المحسن الذي 
يقدم خدمــات وقائية وصحية في المجتمع، مما 

ســيؤدي إلى تنظيم الرعاية الصحية والموارد 
بطريقــة أفضل بهدف الوصول إلى نهج رعاية 

متكاملة تتمركز حول الشــخص مع التركيز على 
تمكيــن الناس ليتخذوا قرارات واعية تتعلق 

بصحتهم«. 
كما تنص مهمة مؤسســة الرعاية الصحية 

األولية علــى: »تقديم خدمات الرعاية الصحية 
المتمركزة حول الشــخص والتي تتصف بأنها 

شــاملة ومتكاملة ومنسقة وتقديمها في 
المجتمع، وذلك عبــر التركيز على الصحة والوقاية 

من األمراض وأنماط الحياة الصحية. وبالشــراكة 
مع أصحاب المصلحة، سنحســن صحة سكاننا 

ورفاههم«.
وأشــارت الباكر إلى أن مراكز المعافاة التي 

صممت لتلبي الحاجة الماســة إلى إدخال أسلوب 
صحي إلى الروتين اليومي أحد أســمى أهداف هذا 
المشــروع، وتتميز خدمات مراكز المعافاة باإلشراف 

الطبي العالي المســتوى الذي يراعي أعلى 
معايير الســالمة والجودة العالمية وهي ليست 

فقــط خدمة رياضية بل إحدى أدوات تغيير أنماط 
الحياة لجعل الرياضــة واجبا روتينيا يوميا في حياة 
أي مراجــع، وفضال عن أن خدمات المعافاة صممت 

لجعــل التمارين الرياضية جزءا من خطة عالج 
المراجــع وخصوصا الذين يعانون من العديد من 

األمراض غير االنتقالية مثل الســمنة، السكري من 
النــوع الثاني، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع دهنيات 

الــدم، أمراض خمول الغدد الدرقية، االكتئاب 
والقلق، وغيرها. ونوهت الباكر أن تجربة تشــغيل 

مراكــز المعافاة داخل المراكز الصحية األولية 
تجربة رائدة ليســت في المنطقة وحسب بل في 

العالم، ولــم تقتصر على المرافق التي توفر 
خدمات التمارين الرياضية التي تســاعد المريض 

علــى الوقاية أو كجزء من خطة عالجهؚ بل تعداه 
إلــى الجانب االكلينيكي، حيث تم ربط هذه 

الخدمات مــع عيادات تغيير أنماط الحياة وعيادات 
الصحي.  المدرب 

وذكرت الباكر بأنه تشــير أغلب الدراسات البحثية 
في قطر إلــى تزايد أعداد القطريين المصابين 
باألمراض غير االنتقالية التي تشــكل أكثر من 
%65 من مجمل المشــاكل الصحية في قطر. 

 وتأتــي أمراض القلب وخصوصا أمراض وتصلب 

وانســداد الشرايين التاجية في مقدمة هذه 
األمراض كمســبب للوفاة والقصور في قطر 

وتتبعها الســمنة إذ يعاني %41.4 من القطريين 
منها، والســكري الذي يصيب %17 من القطريين 

وهي من النســب العالية عالميا. 
وارتفاع الضغط الذي ينتشــر بين %32 من 

القطرييــن وغيرها، ويعد منهج إدارة الحاالت 
بشــكل متكامل على هيئة باقة تراعي الجانب 
الحياتي، والدوائي وتغيير أنماط الحياة وســيلة 

ناجحــة جدا للوقاية من تلك األمراض. 
وأشــارت الباكر، وفقا للمسح متعدد الخطوات 

الذي أجري على ســكان قطر في 2012 فإن أكثر 
من ثلثي المواطنين ال يمارســون الجرعة الكافية 
من النشــاط الحركي الموصي به أسبوعيا، وهي 
التي يرجــح أنها تقي من األمراض المزمنة. إضافة 

إلــى أن %92 من المواطنين ال يتناولون عدد 
الحصــص من الفواكه والخضراوات التي تقي 

مــن اإلصابة بأمراض القلب وغيرها من األمراض 
االنتقالية، وكرســت هذه البرامج توجهها والذي 
يقام على أســاس علمي باتفاق أغلب األبحاث 

والدراســات إلى تغيير هذه األنماط الحياتية. 
وصرح الدكتور أنيس اليافعي مســؤول مركز 
المعافاة في مركز لعبيب بمؤسســة الرعاية 

الصحية األولية بأنه من ديســمبر 2015 بعد 
افتتاح مركــز لعبيب الصحي للصحة والمعافاة 
كأول مركز في منطقة الشــرق األوسط يقدم 

هذه الخدمات، تم التوســع في استنساخ نفس 
التجربة ليصل العدد الحالي إلى خمســة مراكز 

هي مراكــز: لعبيب، روضة الخيل، أم صالل، معيذر 
والوجبة. وســينضم مركز الشمال الصحي للصحة 

والمعافــاة قريبا خالل هذا العام.
وأشــار اليافعي، إلى أن هذه المراكز ال تكتفي 

باســتقبال مراجعي المركز المسجلين بها، اذ أن 
المراكــز المجاورة يمكن أن تحول مرضاها اليها 

لالســتفادة من الخدمات بناء على حاجة المريض 
الصحية، ومع تزايد اإلقبال وتســارع االهتمام فإن 

القطاع الصحــي مقبل على افتتاح مراكز أكثر في 
المســتقبل بعد تقييم التجربة الحالية. 

ونوه اليافعــي بأنه »قدمت برامج المعافاة الخدمة 
لشــريحة عريضة من المواطنين عبر 56270 زيارة 

خالل عام 2019 من خالل خمســة مراكز للمعافاة 
منتشــرة في قطر تحت إدارة مؤسسة الرعاية 

الصحية األولية، يأتــي في مقدمتها مركز لعبيب 
الصحي الــذي تم تقديم الخدمة فيه ألكثر من 
17000 زيــارة، وفيما كان عدد الزيارات للعيادات 

أنمــاط الحياة الصحية والمدرب الصحي نحو 2305 
زيارات عبر ســبع عيادات لتغيير أنماط الحياة، 

ومدعمة بعيــادات المدربين الصحيين التي وصلت 
إلى تســع عيادات في خمسة مراكز من مراكز 

المعافاة، هــذا ولقيت هذه الخدمة إقباال كبيرا من 
قبل المواطنين وباألخص من قبل النســاء الذين 

يشــكلون أكثر من ثالثة أرباع المستفيدين من 
الخدمة. 

وذكــر اليافعي بأنه يقدم ويدير الخدمة طاقم 

طبي ورياضي مؤهل لمســاعدة المراجع لمعرفة 
حاجته، وتحقيق األهداف الشــخصية والصحية التي 

تتناســب وحالته، وكل المراجعين يحولون من 
قبل طبيب األســرة أو طبيب عيادة أنماط الحياة 

الصحيــة بعد التأكد من خلوهم من أي مخاطر 
صحيــة حادة وفق وصفة رياضية مختصة. 

حيث تتميز خدمــة المعافاة بتنوعها بين التمارين 
الفرديــة وحصص التدريب الجماعي التي وصلت 

إلــى 1604 حصص، حضرها أكثر من 14700 زائر 
وذلك خالل عام 2019، وتوفير خدمات المســبح 
الرياضــي التي قاربت الـ 15200 زيارة، خدمات 

التدليك االستشــفائي، باإلضافة لتوفر غرف البخار 
والســاونا، كما يميز الخدمة أنها تتم وفق متابعة 

منظمة من قبــل المدربين المختصين وطبيب 
األســرة خالل فترات زمنية متفق عليها، لمتابعة 

تطــور الحالة وحاجتها ألي تدخل عالجي آخر، وأن 
لــكل مريض برنامجا مدته في الدورة الواحدة 

12 أســبوعا، يتم خالله مراقبته وأخذ القياسات 
الحيوية البدنية كل ســتة أسابيع ليتم توجيه 

الخدمة بناء على تقدمه والتزامه ببرنامجه. وأشــار 
اليافعــي، إلى أنه يحتاج كل مراجع إلى الحصول 

على تحويــل موقع من طبيب المركز الصحي 
الذي يتبع لــه مرفقا معه تقييم المخاطر وأحدث 

تحليل للدم لبعض المؤشــرات التي وجد أنها 
تتحسن باســتخدام برامج المعافاة. هذا وتتميز 

بســهولة الحصول على الخدمة المفتوحة لجميع 
المراجعين المســجلين البالغين من الذكور 

واإلناث وفق جدول تشــغيلي أسبوعي محدد.
وذكــر اليافعي أنه خدمات المعافاة تراعي 

المحاذير الصحية من: انتقال العدوى، الســالمة 
الفردية، قوانين وضوابط اللباس واســتخدام 

الخدمة كما تنص عليه قوانين مؤسســة الرعاية 
الصحيــة األولية، باإلضافة لرضا المراجعين عن 

الخدمــة، وااللتزام بتوصيات االعتماد الكندي 
الماســي الذي تفخر مؤسسة الرعاية الصحية 

األولية بأنها أول مؤسســة في المنطقة معترف 
بهــا تتوافق مع توصياته، ولقد أدخلت مؤخرا 

برامــج المعافاة مبادرة »الخدمة المتمركز حول 
الشــخص« في صلب خدماتها، تماشيا مع توجه 

المؤسســة، وإذ يتم عقد اجتماعات منتظمة 
بين فريــق العمل وعدد مختار من المراجعين 

المســتفيدين من الخدمة لنقاش طرق تحسين 
الخدمة وإيجاد أي حل يخدم المســتخدمين ويراعي 

والجودة.  السالمة  توصيات 
وأشــار اليافعي إلى أنه يتم حاليا تشغيل سبع 
عيــادات لتغيير أنماط الحياة، ومدعمة بعيادات 

المدربين الصحيين التي وصلت إلى تســع 
عيادات في خمســة مراكز من مراكز المعافاة، 

حيــث يدير هذه العيادات طاقم مدرب من 
األطبــاء المختصين والمدربين الصحيين، وتهدف 

هذه العيادات إلى مســاعدة المراجعين الذين 
يعانــون من خطورة اإلصابة باألمراض المزمنة 
أو المصابين بها على تغيير أســاليب حياتهم 

إلى أنماط أكثر صحية، وحيث أثبتت الدراســات 

المتعاقبة أن اتباع أنماط حياتية صحية يســاعد 
على الوقاية من هذه األمراض أو تحد من تســارع 

أو حــدوث مضاعفاتها وأصبح تغيير نمط الحياة 
جزءا رئيســيا من طرق العالج والوقاية في 

مختلف دول العالم للحد من اتســاع األمراض 
غيــر االنتقالية. وفيما كان عدد الزيارات لعيادات 

أنمــاط الحياة الصحية والمدرب الصحي نحو 2305 
زيارات عبر ســبع عيادات لتغيير أنماط الحياة، 

ومدعمة بعيــادات المدربين الصحيين التي وصلت 
إلى تســع عيادات في خمسة مراكز من مراكز 

المعافاة.
وذكر اليافعــي، أن هذه التدخالت تتميز بالحاجة 

للصبر والوقت وليســت عالجا سريعا، ألنه يعتمد 
على تغيير المفاهيم والســلوكيات في حياة 

المراجعيــن وقد تمس خياراتهم في األكل والنوم 
والحركة التــي يعتبرها البعض أمرا خاصا جدا، 

ولذا فعملية التغيير هنا صعبة تحتاج لالســتعداد 
النفســي والبدني والتوجيه العلمي الذي تقدمه 

هذه العيادات. 
وأشــار اليافعى إلى أنه، في عيادات أنماط الحياة 

الصحية يتــم تقييم متعدد الجوانب للمريض 
يشــمل التاريخ المرضي والفحص السريري فضال 

عن التعــرف على عاداته الغذائية، ومعدل الحركة 
اليومــي، كمية وجودة النوم، تقييم الحالة 

الذهنية والنفســية، مخاطر أمراض القلب، وأي 
عادات ســيئة يومية. كما يتم طلب باقة من 
تحاليل الــدم لجميع المرضى قبل البدء في 

البرنامج الذي يمتد إلى 12 أســبوعا مع مواعيد 
متابعــه مع نفس الطبيب والمدرب الصحي، 

وفي عيادة المــدرب الصحي يتم متابعة المريض 
بشــكل أكثر تكرارا لمراعاة التحفيز واالستمرار في 
تغيير أســلوب كل مراجع، هذا ويتم تقييم الغذاء 

وإعطاء االستشــارة األنسب لكل مراجع، ويتم أيضا 
قياس كل مكونات الجســم من شحوم، وعضالت 

وســوائل ومتابعتها بصورة منتظمة. 
هذا ويجري اســتخدام وسائل تغيير السلوكيات 

الســيئة إلى خيارات أكثر صحية مثل تحديد 
األهداف، تعلم المراقبة الذاتية، أســاليب النوم 

الصحي، إدارة القلق والتوتر، كيفية إدارة وشــراء 
األطعمة، آليات التحفيز فضال عن اســتخدام 

القياســات وتحاليل الدم المخبرية ومتغيراتها 
إلقناع المراجــع بالدليل باإلنجاز والتقدم. وصرحت 

الدكتورة حصة المريخي رئيس قســم المعافاة 
للمجــال االكلينيكي بأن تغيير أنماط الحياة 
الذي يرتكــز على الخيارات الغذائية الصحية، 

أســلوب الرياضة اليومية، النوم الصحي، مكافحة 
الضغوط، وكســر العادات الحياتية السيئة مثل 

الخمول والتدخين وغيرها، يقلل من انتشــار 
األمراض المزمنة مثل الســمنة، أمراض القلب، 

الســكري، ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول 
فضــال عن أمراض الجهاز الحركي وأمراض 

الشــيخوخة واألورام الخبيثة، ولم تعد سياسات 
وطرق العــالج التقليدية المتمركزة على األدوية 

كافية للحــد من هذه األمراض وتبعاتها المتعددة. 



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

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

Avoid close
contact with
anyone showing
symptoms of
respiratory illness

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

ّ

ّ

Avoid touching your 
eyes, nose and mouth 
with your hands

ّ

َ

ّ

How to protect yourself and others from infection:

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

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


