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إنجازات وطموحات

بقلم عبد الرحمن بن ماجد القحطاني 
رئيس التحرير

يظل االهتمام بالقطاع الصحي في مقدمة أولويات دولة قطر، ويؤكد الواقع أن 
صحية  منظومة  بناء  طريق  في  عمالقة  خطوات  قطع  في  بامتياز  نجحت  الدولة 
في  لدينا  أن  اإلطار  هذا  في  المتتالية  اإلنجازات  تؤكد  حيث  العالم،  بها  يتحاكى 
المعايير  ألرقى  وفقا   والتقدم  الرقي  مستويات  أعلى  يحقق  صحيا  نظاما  بالدنا 
العالمية، فقد نجحت وزارة الصحة وكافة المؤسسات التي تعمل تحت مظلتها 
في وضع وتنفيذ الخطط الطموحة من أجل االرتقاء بمستوى الخدمات الصحية 
المقدمة وتطويرها بصفة مستمرة، بحيث يتم تسخير جميع الجهود واإلمكانات 
لذلك، في إطار ما توليه الدولة والقيادة الرشيدة من اهتمام كبير للقطاع الصحي، 

باعتباره من القطاعات الحيوية التي تشكل الدعامة األساسية لبناء الوطن.
مطلع  إطالقها  تم  التي   ،2022-2018 للصحة  الوطنية  االستراتيجية  وتعكس 
خالل  من  التفكير،  في  تحوال  مستقبلنا«،  »صحتنا  شعار  تحت  الماضي  العام 
بلورة  إلى  تهدف  فهي  األولوية،  ذات  السبع  السكانية  المجموعات  على  التركيز 
النظام  عمل  آلية  وتغيير  وعائالتهم،  والمرضى  األفراد  حول  تتمحور  خدمات 
الصحي عبر نقل محور التركيز من الجانب العالجي ألعراض األمراض إلى الجانب 

الوقائي لمساعدة الناس في الحفاظ على صحتهم .
وانطالقا من كل هذا، جاء حرص مؤسسة قطر لإلعالم والتسويق على إصدار هذا 
الدليل الذي بين أيديكم، تأكيدا على المكانة المرموقة التي احتلتها المنظومة 
المنظومة  تلك  بين  البناء  التعاون  على  التأكيد  إلى  باإلضافة  القطرية،  الصحية 
والمنظومة اإلعالمية، التي تقع عليها مسؤولية توضيح الصورة البراقة واإلنجازات 

الحافلة التي حققتها دولة قطر في المجال الطبي والصحي.
وكعادة $ في رصد كل إنجازات بالدنا الحبيبة في شتى المجاالت فقد تصدينا
إلصدار هذا الدليل ليكون بمثابة شهادة حية على حجم اإلنجازات الطبية، وحجم

العامة  الموازنة  تتضمنها  التي  لألرقام  متأنية  وقراءة  المستقبلية..  الطموحات 
للدولة بخصوص المجال الصحي تؤكد أن الدولة تهتم بالمشروعات المستقبلية 
من مراكز ومستشفيات، بهدف توفير المزيد من الخدمات للمواطنين والمقيمين 
على أرض دولة قطر، والحمد هلل.. فإن األرقام واإلحصائيات والبيانات كلها تؤكد أن 
جميع المشروعات المستقبلية في مجال الصحة تسير وفق جدول زمني محّدد، 
ولم يحدث أي إلغاء ألي مشروع صحي، خاصة أن القيادة الرشيدة دائمًا ما تؤكد 
على االهتمام باإلنسان ألنه أغلى ما يملكه الوطن، وهو ما يعكس مدى الرقي 
في التفكير ومدى التفاني في خدمة أبناء شعب قطر، الذين يبادلون قيادتهم 
من  المجاالت  جميع  في  يتم  الذي  الجهد  مدى  جيدًا  ويدركون  والتقدير،  المحبة 

أجل رفعة شأن دولة قطر.. وهو ما يتضح يومًا بعد آخر.



4

المستشفى الكوبي جوهرة 
عالقاتنا مع دولة قطر

عليه  يشرف  والذي  الطبية،  حمد  مؤسسة  ضمن  الكوبي  المستشفى  ينضوي 
ما يقرب من خمسمائة من األطباء الكوبيين المتخصصين في مختلف المجاالت 
اتفاقية  أساس  على  معهم  التعاقد  تم  حيث  عاليًا،  تأهياًل  والمؤهلين  الطبية، 

ُوقِّعت في عام 2008 بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا.
ويقدم المستشفى الكوبي خدمات طبية في 28 تخصصا، بما في ذلك أمراض 
العامة  والجراحة  العيون  وطب  القولوني  والتنظير  والتنظير  الهضمي  الجهاز 
 ،)C-Sections( النساء  وأمراض  التوليد  وطب  السمنة  وجراحة  الدودية  والزائدة 

وجراحة العيون وبصريات العين وجراحة العين المنكسرة والجراحات التجميلية.
وقد توسعت خدمات المستشفى الكوبي لتشمل جميع سكان دولة قطر، بعد 
منذ  وذلك  وعائالتهم  النفطي  القطاع  في  للعاملين  فقط  مخصصة  كانت  أن 
افتتاح المستشفى، حسب اتفاقية مبرمة بين سمو األمير الوالد الشيخ حمد بن 

خليفة آل ثاني، والزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو عام 2012.
ذلك  في  بما  زيارة،   98000 من  يقرب  ما   2018 عام  في  المستشفى  واستقبل 
 .2016 عام  في  داخليا  مريضا   259 مع  بالمقارنة  داخلي،  مريض   11800  حوالي 
ومن الجدير بالذكر أن الطلب يتزايد باستمرار على عمليات وجراحات عالج السمنة، 
فقد قفز الرقم من 25 عملية جراحية في عام 2016 إلى 207 في العام الماضي.

ونحن نعتبر المستشفى الكوبي في دخان بمثابة جوهرة عالقاتنا الثنائية من 
الصداقة والتعاون مع الجانب القطري، ومساهمة ملموسة في الجهود الكبيرة 
المفدى،  البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  يبذلها  التي 
الرعاية  وتطوير  لتحسين  الصحة،  وزارة  وخاصة  هنا،  المختصة  الجهات  وجميع 

الطبية للسكان.
إن الخدمات المميزة التي يقدمها هذا المستشفى، والتي باتت تشكل مرجعا 
طبيا للمنطقة بأكملها، قد تم اعتمادها مرتين من قبل اللجنة األميركية الدولية 
 Ganey(غاني جائزة  الثانية-  وللمرة  الماضي-  نوفمبر  في  حازت  وقد  المشتركة، 

Press Award( لعام 2018 وجائزة )NDNQ( للتميز في مستوى التمريض.

بقلم: السفير الكوبي بالدوحة
إيميليو زود ريجيز
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نعمل من أجل تقديم األفضل

بقلم: علي عبداهلل الخاطر
الرئيس التنفيذي لالتصال المؤسسي 

بمؤسسة حمد الطبية

أن  أجل  من  جاهدين  نعمل  الصحي،  القطاع  في  األفضل  تقديم  منطلق  من 
 نكون األفضل بجميع المجاالت الطبية، من ناحية العالج أو المستلزمات الطبية. 
المجاالت،  جميع  في  كبير  تميز  الحبيبة  دولتنا  في  الصحي  للقطاع  كان  ولهذا 
وقمنا بوضع استراتيجية 2018 التي تحققت وحققت الكثير، ورسمت لنا مكانة 

متميزة على المستوى  العربي والعالم في مجال القطاع الصحي. 
وتمحورت استراتيجية مؤسسة حمد الطبية على مدار العام 2018 حول تنمية 
القدرات، من خالل افتتاح مستشفى حزم مبيريك العام في المنطقة الصناعية 
ذلك  في  بما  التخصصية،  والخدمات  العيادات  من  عدد  عن  فضاًل  الدوحة،  في 

وحدة الجلطات الدماغية التابعة لمعهد العلوم العصبية. 
جت   وتأسيسا على النجاحات المشهودة التي حققناها خالل عام 2017، والتي ُتوِّ
ومركز  التأهيل،  إلعادة  قطر  مركز  هي:  تخصصية،  مستشفيات  ثالثة  بافتتاح 
األكبر  الجانب  انصب  فقد  واألبحاث؛  المرأة  صحة  ومركز  اليومية،  الطبية  الرعاية 
من التركيز خالل العام 2018 على ضمان االستخدام األمثل لهذه المرافق، وتلبية 

الطلب المتزايد على الخدمات. 
وفي ظل التزام مؤسسة حمد الطبية دومًا بمقارنة جودة الرعاية بأعلى المعايير 
من  للعديد  مرموقة  اعتمادات  نحصد  أن  من   2018 العام  في  تمكنا  الدولية، 
الخدمات التي توفرها مؤسستنا، منها اإلسعاف الطائر، وبرنامج الرعاية وتخفيف 

األلم، وقسم أمراض الحساسية والمناعة، وإدارة المختبرات الطبية.
االعتمادات  من  عددا  أيضًا  الماضي  العام  في  الطبية  حمد  مؤسسة  حازت  وقد 
التي  الخدمات  جودة  على  بالحفاظ  يختص  فيما  الهامة  اإلنجازات  من  تعد  التي 

نوفرها لمرضانا.
وسنعمل أيضا على تحقيق استراتيجيتنا لسنة 2019، وبالتأكيد األعوام المقبلة، 
فهذه  قطر.  في   2022-2018 للصحة  الوطنية  االستراتيجية  مع  يتوافق  بما 
االستراتيجية تعكس تحوالً شاماًل في نمط التفكير، عبر التركيز على سبع فئات 
سكانية ذات أولوية، وترمي إلى إنشاء خدمات تتوافق مع حاجات األفراد، والمرضى 
وعائالتهم، وتغير مسار عمل النظام الصحي لتمكينه من االنتقال من التركيز 

على عالج أعراض األمراض إلى السعي لمساعدة األفراد في البقاء بصحة جيدة.
من  كثيرا  ستشهد  التي  السنوات  من  اهلل-  بمشيئة   -2019 سنة  وستكون 
تحقيق  على  وسنعمل  متميزة،  مكانة  لنا  ستكون  كما  الطبية،  اإلنجازات 
أو  كانوا  مواطنين  للجميع،  األفضل  تقديم  إلى  تهدف  التي  استراتيجية 2019، 

مقيمين.
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ويرتبط هذا التقدم الذي شهدته دولة قطر من المرتبة 13 
إلى المرتبة الخامسة بكونها تحتل المرتبة األولى في منطقة 
الشرق األوسط على صعيد متوسط العمر المتوقع وضمن 
جودة  حيث  من  عالميًا  األفضل  والعشرين  الخمسة  قائمة 
الصحية.  الرعاية  إلى  الوصول  وسهولة  الصحية  الخدمات 
هذا ويعد معدل إنفاق الدولة في قطاع الرعاية الصحية من 
أعلى المعدالت في منطقة الشرق األوسط، حيث تم استثمار 
22،7 مليار ريال قطري في مجال الرعاية الصحية خالل العام 

2018، مع ارتفاع بنسبة 4% عن السنة السابقة. 
وتجدر اإلشارة إلى أن قطر هي الدولة الوحيدة في المنطقة 
الخمس  المراتب  ضمن  لها  مركز  ضمان  من  تمكنت  التي 
األولى على مؤشر الرخاء السنوي، الذي تصدرته سنغافورة، 

تليها لوكسمبورغ، واليابان وسويسرا.
محمد  حنان  الدكتورة  سعادة  أشارت  الصعيد،  هذا  وعلى 
وظفت  قد  قطر  دولة  أن  إلى  العامة،  الصحة  وزير  الكواري، 
القيادة  ظل  في  الصحي،  القطاع  في  ضخمة  استثمارات 
آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  لحضرة  الحكيمة 
ثاني أمير البالد المفدى. كما أكدت أن احتالل المراتب األولى 
على المؤشر الدولي إنما يعكس التزام الدولة باألولويات على 
نطاق منظومة الصحة والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات 

األجيال القادمة وتحسين صحة السكان حاليًا. 

واستطردت سعادة الدكتورة/ حنان الكواري قائلة:» يشكل 
التقدم في الترتيب لعام 2018 خير دليل على ما وضعته 
فخالل  الصحية.  التحتية  البنى  في  استثمارات  من  الدولة 
السنتين األخيرتين، افتتحنا ستة مستشفيات جديدة تابعة 
للقطاع العام ساهمت في توفير أكثر من 1100 سرير جديد، 
كما افتتحنا أربعة مراكز جديدة للصحة والمعافاة. ويعّد أيضًا 
الترتيب مؤشرًا على أن تركيزنا على عدد من األمراض بما 
فيها السرطان والسكري واإلقالع عن التدخين قد ترك أثرًا 
إيجابيًا على حياة األشخاص وسيؤدي في نهاية المطاف إلى 

مواصلة تحسين متوسط العمر المتوقع في قطر«. 
وبفضل المستشفيات األربعة التي افتتحتها مؤسسة حمد 
الطبية منذ العام 2017، وشملت مستشفى حزم مبيريك 
إلعادة  قطر  ومركز  واألبحاث،  المرأة   صحة  ومركز  العام، 
مؤسسة  تمكنت  اليومية،  الطبية  الرعاية  ومركز  التأهيل، 
حمد الطبية من توسعة بنيتها التحتية ومجموعة الخدمات 
الثمانية  األشهر  خالل  أيضًا،  وجرى  لمرضاها.  توفرها  التي 
عشر األخيرة، افتتاح مستشفى سدرة للطب، ومستشفى 
نوفر، وأربعة مراكز جديدة للصحة والمعافاة تابعة لمؤسسة 
الرعاية الصحية األولية، فضاًل عن مركز صحي آخر جديد. هذا 
وبدأ عدد من المستشفيات الجديدة التابعة للقطاع الخاص 
والمراكز المعنية بالتشخيص والعالج بتوفير الرعاية للمرضى 

على مستوى العالم:

قطر تحقق المرتبة الخامسة 
في أفضل النظم الصحية 

عالميًا  الخامسة  المرتبة  في  قطر  دولة  حلت 
على مؤشر الصحة الذي يصدره معهد  ليجاتوم 
بفضل  وذلك  لندن،  في  الرئيسي  ومركزه 
والنتائج  المتوقع،  العمر  متوسط  تحسين 
الصحية للمرضى وارتفاع نسبة االستثمار على 

مستوى البنى التحتية الصحية. 
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ويتوقع أن يتم افتتاح المزيد من مرافق الرعاية الصحية خالل 
هذه السنة.

واكبه  الذي  الجديدة،  المرافق  افتتاح  أن  سعادتها  وأكدت 
توسعة الخدمات القائمة، يشكل جزءًا من الخطة الطويلة 
األمد المعروضة بشكل مفصل في االستراتيجية الوطنية 
على  التركيز  أن  إلى  أشارت  كما   .2022-2018 للصحة 
القطاع  نطاق  على  المتكاملة  والخدمات  الوقائية  الرعاية 
الصحي ككل ُيسهم في تمكين األفراد من الوصول إلى 

الرعاية التي يحتاجون إليها في الوقت المناسب. 
وفي هذا السياق، قالت سعادة الدكتورة الكواري:»لقد أحدثنا 
تغيرات فعلية وجوهرية في آلية عمل النظام الصحي، بحيث 
انتقلنا من التركيز على عالج األعراض المرضية إلى مساعدة 
الناس على الحفاظ على صحتهم. فإنشاء مرافق وخدمات 
جديدة كمركز مكافحة التبغ، والمركز الوطني لعالج السمنة، 
الرعاية  لمؤسسة  التابعة  الصحي  الحياة  نمط  وعيادات 
السجالت  منها،  األدوات  من  باقة  وتطبيق  األولية،  الصحية 
الصحية اإللكترونية في مختلف مرافق النظام الصحي وبوابة 
»صحتي« اإللكترونية الخاصة بالمرضى، ُتسهم جميعها في 
تمكين المريض من المشاركة في مسؤولية الحفاظ على 

صحته«. 
يحرص  قطر  في  الصحي  النظام  أن  إلى  سعادتها  ولفتت 
دومًا على تقييم أدائه وفقًا ألرقى المعايير المتعارف عليها 
عالميًا حيث قالت: »يعكس هذا اإلنجاز التقدم الذي أحرزه 
ال  الذي  األخيرة  السنوات  خالل  بقطر  الصحية  الرعاية  نظام 
يمتثل فحسب للمعايير الدولية العديدة في مجال الرعاية 
بل يتجاوزها أيضًا. ونأخذ على سبيل  ذات الجودة العالية 
المثال المعيار الدولي للفترة الزمنية التي يستغرقها توسيع 
الشريان المسدود للمصاب بنوبة قلبية منذ لحظة دخوله 
المستشفى إلى حين خضوعه للتدخل الطبي والذي يوازي 
90 دقيقة مقارنة بـ 60 دقيقة تقريبًا في مستشفى القلب. 
وخضع 68 في المائة من مرضى السكتة الدماغية للعالج 
الطارئ بمؤسسة حمد الطبية في غضون 60 دقيقة منذ 
المعيار  يتخطى  معدل  وهو  المستشفى  إلى  وصولهم 
الدولي بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المائة. كما عملنا 
بجّد على تركيز جهودنا على مكافحة العدوى حيث بلغت 
الذهبية  العقدية  المكورات  بعدوى  اإلصابة  حاالت  نسبة 
المستشفى 0،2  في  والمكتسبة  للمثيسيلين  المقاومة 
من 0،6  بكثير  أدنى  وهو  مريض  لكل 10،000  فحسب 

الذي سجلته الواليات المتحدة األمريكية و 5،5 في سويسرا.«
وتجدر اإلشارة إلى أن دولة قطر قد تبوأت مراتب عالية في 
عدد من المجاالت الصحية حيث سجلت أعلى مستويات العمر 
تراجعًا  شهدت  كما  األوسط  الشرق  منطقة  في  المتوقع 
لكل  الطبيعية  الوفيات  معدل  في  العقد  هذا  مدار  على 
100،000 نسمة من 99،1 في العام 2014 إلى 80،2 في 
العام 2017. كذلك انخفضت معدالت الوفيات بين األطفال 
لكل   7،4 من  األخيرة  األعوام  في  منتظمة  بصورة  الرضع 
1،000 مولود حي في 2015 إلى 5،4 لكل 1،000 مولود 

حي في 2017.
ويستخدم تصنيف نظم الرعاية الصحية في مؤشر الرخاء 
العالمية،  الصحة  منظمة  توفرها  التي  البيانات  السنوي 
الدولي،  البنك  يجمعها  التي  العالمية  التنمية  ومؤشرات 
ومسح غالوب العالمي، فضاًل عن مصادر أخرى متنوعة وذلك 
به  يتمتع  الذي  الصحي  المستوى  وتصنيف  قياس  بهدف 

السكان في 149 دولة.  



8

وزارة الصحة العامة ..
 رعاية متكاملة وفق أفضل المعايير

تعمل دولة قطر على ضمان توفير أقصى مستوى من الرعاية الصحية، و تقديم الخدمات الصحية الوقائية 
والعالجية وفق أرقى المعايير وبما يضمن توفير مستقبل صحي لجميع السكان.

لقد أسست الدولة نظامًا صحيًا قويًا على مستوى عالمي، حقق مراكز متقدمة ضمن أفضل األنظمة الصحية 
عالميًا ، فقد حلت دولة قطر في المرتبة الخامسة عالميًا والمرتبة األولى على مستوى منطقة الشرق األوسط 

على مؤشر الصحة الذي يصدره معهد  ليجاتوم ومركزه الرئيسي في لندن، للعام 2018 ، وذلك بفضل تحسين 
متوسط العمر المتوقع، والنتائج الصحية للمرضى وارتفاع نسبة االستثمار على مستوى البنى التحتية الصحية. 

االستراتيجية الوطنية للصحة

استراتيجيتها  قطر  أطلقت  االستراتيجي  المجال  وفي 
الوطنية الثانية للصحة 2018 – 2022 تحت شعار »صحتنا، 
خالل  من  التفكير  في  تحوالً  تعكس  والتي  مستقبلنا«، 
تغطي  أولوية  ذات  سكانية  مجموعات  سبع  على  التركيز 
مجموعة كبيرة من السكان، بما في ذلك األمهات والرضع 
واألطفال وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة متعددة 
أولويات  خمس  إلى  إضافة  نفسية،  بأمراض  والمصابين 
االستراتيجية  تهدف  حيث  الصحي،  النظام  مستوى  على 
إلى بلورة خدمات تتمحور حول األفراد، والمرضى وعائالتهم 
وتغيير آلية عمل النظام الصحي، عبر نقل محور التركيز 
الوقائي  الجانب  إلى  األمراض  ألعراض  العالجي  الجانب  من 

لمساعدة الناس في الحفاظ على صحتهم.  
تحسين  معهد  نهج  خالل  من  االستراتيجية  تنفيذ  ويتم 
)صحة  دوليًا  به  والمعترف  األهداف  ثالثي  الصحية  الرعاية 
ورعاية وقيمة أفضل( والذي أسهم بدوره في تنفيذ العديد 
من االستراتيجيات المعاصرة الخاصة بالصحة في جميع أنحاء 
على  يجري  وطنيًا  هدفًا  االستراتيجية 19  وحددت  العالم. 
ضوئها قياس التقدم المحرز، ويشمل ذلك أهداف معينة 
لتعزيز ممارسة النشاط البدني بين المراهقين، وتطبيق 

برامج الرفاه في أماكن العمل وتحسين سبل الوصول إلى 
خدمات الصحة النفسية.  ووضعت وزارة الصحة العامة أيضا 
عددا من االستراتيجيات والخطط الوطنية التي تندرج في 

إطار االستراتيجية الوطنية للصحة  ومن أبرزها:

استراتيجية قطر للصحة العامة 2017- 2022

نظام  إنشاء  إلى  العامة  للصحة  قطر  استراتيجية  تهدف 
الحالية  للتحديات  فّعالة  حلوالً  يقّدم  وشامل  متكامل 
والمستقبلية للصحة العامة. وسوف تتمكن دولة قطر من 
خالل تطبيق االستراتيجية من تعزيز صحة ورفاهية جميع 
المواطنين والمقيمين على أراضيها، مع إيالء عناية خاصة 
للفئات السكانية األكثر عرضة للمخاطر. وتركز االستراتيجية 
التخفيف من تأثير وعبء  صحية تتمثل في:  أهداف  على 
األمراض االنتقالية، والحّد من انتشار األمراض والحّد من الوفاة 
المبكرة الناجمة عن تفشي األمراض غير االنتقالية، وتمكين 
األفراد من اتخاذ قرارات لتحسين صحتهم من خالل الحمالت 
التوعوية الفعالة وتطبيق استراتيجيات الوقاية من األمراض 
مّما يعّزز أمد حياتهم ويمتعهم بالصحة لسنوات أطول، 
وتعزيز القدرات في إدارة الكوارث والتأهب للحاالت الصحية 

الطارئة وحاالت تفشي األمراض والتخطيط المسبق لذلك.
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اإلطار الوطني للسرطان 2022-2017

أن  يجب  ما  واضح  بشكل  للسرطان  الوطني  اإلطار  يحدد 
خالل  من  بالسرطان  الخاص  الصحي  النظام  عليه  يكون 
مجاالت  لتسعة  شاملة  وتغطية  متطور  حوكمة  نظام 
والوقاية،  المرض،  وفهم  العام  التعليم  في:  تتمثل 
والكشف المبكر، والتشخيص، والعالج، والرعاية المستمرة 
والمعلومات  للبيانات  الجيد  واالستخدام  األداء  وقياس 
والقوى العاملة. كما سيتم إنجاز العمل في هذه المجاالت 
من خالل 61 نشاطًا موجهًا ومدروسًا، وسيتم قياس مدى 

التقدم والنجاح باستخدام 25 مقياسًا علميًا.

االستراتيجية الوطنية للسكري 2022-2016

جديدة  إصابات  حدوث  تقليل  إلى  االستراتيجية  تهدف 
وتقليل  للمرضى  مميزة  صحية  خدمة  تقديم  مع  بالمرض 
وقد  السكري.  بمرض  المرتبطة  والوفيات  المضاعفات 
التعليم  وبرنامج  الوطنية  االرشادية  الدالئل  الوزارة  أعدت 
المستمر للعاملين في مجال مكافحة مرض السكري ، كما 
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الوعي  درجة  ودراسة  التوعوية  الحملة  لتنفيذ  العمل  يتم 
المجتمعي عن مرض السكري إضافة إلى السجل الوطني 

لمرض السكري.

االستراتيجية الوطنية لصحة الفم 2020-2014

الفم  لصحة  الوطنية  االستراتيجية  طريق  خريطة  تتضمن 
وتوصيات  واألسنان  الفم  لصحة  وطنيًا  مسحًا  واألسنان 
بشأن تحسين صحة الفم واألسنان في قطر ودراسة علمية 

عن فلورة المياه .

الخطة الوطنية للتوحد 2021-2017

ذوي  األفراد  حياة  سبل  تحسين  إلى  الخطة  تهدف 
 44 الخطة  وتحدد  وأسرهم،  التوحد  طيف  اضطراب 
توصيات  وتركز   ،2021 عام  بحلول  لتنفيذها  توصية 
وتسهيل  العام  الوعي  لزيادة  عملية  برامج  على  الخطة 
التدخل  عمليات  جودة  وتحسين  المبكر  التشخيص 
والخدمات، باإلضافة إلى استمرارية الرعاية وتطوير هادف 

في التعليم والمشاركة االجتماعية.

خطه قطر الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2022-2017

التي  المزمنة  واألمراض  السمنة  عبء  تقليل  إلى  تهدف 
لها عالقة بها في دولة قطر مثل األمراض القلبية الوعائية 

والسكري وبعض أنواع السرطان.

خطه قطر للقوى العاملة الصحية 2022-2014

تتضمن سبعة محاور استراتيجية مع إجراءات على المدى 
وإمكانات  قدرات  وتخطيط  والبعيد،  والمتوسط  القريب 
التوظيف  المهارات،و  مزيج  وتحسين  العاملة،  القوى 

واالستبقاء.

الخطة الرئيسية للمرافق الصحية في قطر 2033-2013

في  الصحية  الرعاية  لمنشآت  التوجيهي  المخطط  يعتبر 
دولة قطر خارطة الطريق لمنشآت الرعاية الصحية الجديدة 
من المستشفيات والمراكز الصحية، وغيرها من المنشآت 
خطة  مع   2033 عام  حتى  الدولة  تحتاجها  التي  الصحية 
في  السكان  ألعداد  المتوقع  التطور  وفق  أعدت  تنفيذية 

الدولة واحتياجاتهم من الرعاية الصحية.
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االستراتيجية الوطنية للصحة اإللكترونية وإداره البيانات:

وضعت لتحديد المعايير ومجموعات البيانات والسياسات 
والمتطلبات المتعلقة بالصحة االلكترونية.

خطة قطر الوطنية للخرف  2022-2018

تمّثل أول إطار عمل شامل لتطوير خدمات الرعاية المقدمة 
لألشخاص الذين يتعايشون مع مرض الخرف، وتعتبر خطة 
الهدف  تحقيق  في  األولى  الخطوة  للخرف  الوطنية  قطر 
االستراتيجية  ضمن  صحية  شيخوخة  ألولوية  الوطني 
الصحية الوطنية 2018-2022 والمتمثل في »زيادة سنوات 
العمر الصحية للسكان فوق 65 عامًا بمقدار سنة واحدة«. 
وتمثل الخطة رؤية دولة قطر الرامية إلى تطوير الخدمات 
مستقباًل.  وتوسعتها  بالخرف  المصابين  إلى  المقدمة 
ويشمل ذلك توفير الرعاية والدعم لألشخاص الذين يعانون 
أسرهم  وأفراد  رعايتهم  على  والقائمين  المرض  هذا  من 
على  تقوم  كريمة  حياة  العيش  من  تمكينهم  بهدف 

االحترام، واالستقاللية والمساواة.

كما تم خالل عام 2018 مواصلة التوسع في مرافق الرعاية 
عالمي  كمركز  للطب،  سدرة  افتتاح  تم  حيث  الصحية 
متخصص في تقديم الرعاية الصحية للنساء واألطفال، مما 
يساهم في تعزيز رؤية الدولة واهتمامها الواسع والتزامها 
بتطوير منظومة الرعاية الصحية لخدمة المرضى من قطر 

والمنطقة والعالم.
كما تم افتتاح مستشفى حزم مبيريك العام في المنطقة 
الصناعية في الدوحة، ليصل عدد مستشفيات مؤسسة 
حمد الطبية إلى 12 مستشفى. كما شهد 2018 توسعًا 
الطبية  حمد  بمؤسسة  مركز  افتتاح  خالل  من  بالخدمة 
لمكافحة التدخين ، ووحدة الجلطات الدماغية في مؤسسة 
الجراحة  مركز  من  الثانية  المرحلة  وافتتاح  الطبية،  حمد 
خدمات  وافتتاح  العام،  حمد  مستشفى  في  المتكاملة 
لعالج  الوطني  والمركز  القلب  مستشفى  في  جديدة 

وأبحاث السرطان.
جديدة  صحية  مراكز  ثالثة  افتتاح  تم   2018 عام  وخالل 
تابعة لمؤسسة الرعاية الصحية األولية )وهي مراكز معيذر 
قطر  جامعة  مركز  تشغيل  بدأ  كما  والوعب(  والوجبة 
الصحي في ديسمبر 2018  ليصل العدد اإلجمالي للمراكز 
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الصحية إلى 27 مركًزا . 
الصحي،  عبدالعزيز  فريج  مركز  افتتاح  كذلك  تم  كما 
ليكون رابع مركز صحي يشغله الهالل األحمر القطري، بناء 
على اتفاقية مع وزارة الصحة العامة. ويأتي ذلك في إطار 
حرص الدولة على تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة 
ويرافق  سكنهم.  أماكن  من  قريبة  مرافق  في  للسكان 

ذلك نمو متزايد في القطاع الصحي الخاص.
كما يتواصل العمل في العديد من المنشآت والمشروعات 
معايير  أفضل  وفق  تنفذ  والتي  األخرى  الهامة  الصحية 
وتلبية  القطري  المجتمع  صحة  لتحسين  العالمية  الجودة 

احتياجات الجيل الحالي واألجيال المقبلة.
من اإلنجازات الهامة في مجال الموارد البشرية نفذت وزارة 
المشاريع  من  عددًا  الصحية  والمؤسسات  العامة  الصحة 
مختلف  في  المتخصصة  الكوادر  من  االحتياجات  لتلبية 
المجاالت الطبية وغير الطبية مع االهتمام بتوظيف الكوادر 

بما  وتأهيلها  وتمكينها  تطويرها  على  والعمل  الوطنية 
يتناسب مع متطلبات المرحلة المستقبلية.

كما تم اعتماد نظام جديد لالمتيازات والذي يضم سياسة 
األساسية  “االمتيازات  وسياسة  المؤسسية”  “االمتيازات 
والمتقدمة لألطباء في التخصصات الطبية المختلفة”، كما 
تم تحديث عملية منح الترخيص المؤقت” لتصبح طلبات 
اإللكتروني،  الترخيص  التسجيل/  نظام  عبر  إلكترونية 
الستكمال  الُمعتمد  الزمني  اإلطار  تقليص  إلى  باإلضافة 
توفير  إلى  إضافة  المختلفة،  الترخيص  التسجيل/   طلبات 
بغرض  المقدمة  الشهادات  صحة  من  التحقق  خدمة 
تسجيل وترخيص الممارسين الصحيين عن طريق شركة 

“خدمات جلف بريدج”  باإلضافة إلى شركة “الداتافلو” .
كما تم تطوير البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير 
المهني المستمر ونظام اعتماد أنشطة التعليم الطبي 
والتطوير المهني المستمر، باإلضافة إلى مراجعة طلبات 
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االعتماد وتمديد االعتماد وإعادة االعتماد لثمانية من مزودي 
التطوير المهني المستمر .

الجمعية  مع  المتبادل  االعتراف  اتفاقيات  تجديد  تم  كما 
ألطباء  األمريكية  واألكاديمية   AMA األمريكية   الطبية 
في  والجراحين  لألطباء  الملكية  والكلية   AAFP األسرة 
كندا RCPSC و مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر 

. ACCME األمريكي
وفي مجال التخطيط والتقييم الصحي: تعمل وزارة الصحة 
شأنها  من  التي  والخطط  السياسات  تطوير  على  العامة 
ومتكامل  شامل  صحية  رعاية  نظام  تنفيذ  تطوير  دعم 
مواطنين  من  الخدمة  متلقي  على  ويركز  ومسؤول 
الرعاية  احتياجات  استيفاء  على  أيضًا  ويعمل  ومقيمين، 
الصحية المتزايدة للنمو السكاني المتغير في دولة قطر.

في  والطبي  الصحي  التعليم  “واقع  دراسة  تنفيذ  وتم 
محلية  جهات  عدة  من  عمل  فريق  وتشكيل  قطر”  دولة 

للمشاركة في تنفيذ الدراسة وتهدف الدراسة إلى رصد واقع 
التعليم الطبي والصحي من خالل المؤسسات التعليمية 
من جامعات وكليات التي توفر البرامج التعليمية والصحية 
لحصر المعوقات التي تواجهها لتعزيز الكفاءات المطلوبة 
ومن ثم التخطيط األمثل لتطوير الموارد البشرية الصحية 
والطبية في دولة قطر 2018 وحتى يوليو 2019 . وكذلك 
“التعليم  بعنوان  تحليلية  دراسة  إعداد  من  اإلنتهاء  تم 
الطبي في دولة قطر بالتعاون مع المؤسسات التعليمية 

الطبية بدولة قطر.
وتعمل الوزارة على دعم مجال الصحة اإللكترونية والرعاية 
الصحية الرقمية، والتي تعد من أهم التطورات في مجال 
الرعاية الصحية والتي من شأنها أن تحدث ثورة في الطريقة 
التي تقدم بها خدمات الصحة والرعاية الصحية للسكان. 
حياة  في  كبيرة  طفرة  إحداث  على  ستساعد  إنها  حيث 
الناس من خالل توفير معلومات دقيقة ومتوفرة بسهولة 
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عن صحة الفرد، وتحسين إمكانية الوصول لخدمات الرعاية 
الصحية ومالءمتها، وكذلك األدوات التي تدعم المشاركة 

الفعالة في مجال الصحة والرعاية الصحية. 
»صحتي«  بوابة  تدشين     2018 مارس  شهر  في  وتم 
إلى  الوصول  من  المرضى  تمكن  والتي  اإللكترونية، 
ومن  االنترنت  عبر  مباشرة  اإللكترونية  الطبية  ملفاتهم 
خالل تطبيق على الهواتف المحمولة، وتتيح لهم االطالع 
مواعيدهم  ومتابعة  المخبرية،  التحاليل  تقارير  على 
من  الخروج  تعليمات  ومراجعة  جدولتها،  وإعادة  الطبية 
أطبائهم  إلى  عاجلة  غير  رسائل  وتوجيه  المستشفى، 

بطريقة سرية. 
وزارة  للطوارئ:  قامت  واالستجابة  بالتأهب  يتعلق  وفيما 
الصحة العامة بمتابعة الخطط والمشاريع الخاصة بالتأهب 
الشركاء  مع  بالتعاون  الصحية  للطوارئ  واالستجابة 
الطبية  حمد  كمؤسسة  الصحة  قطاع  في  الرئيسين 
ومؤسسة الرعاية الصحية األولية والقطاع الخاص وغيرها 
وهيئات  مؤسسات  من  الدولة  في  األخرى  القطاعات  من 

وطنية والتنسيق معها.
االنتقالية:  األمراض  ومكافحة  الصحة  بحماية  يتعلق  وفيما 
تم استحداث النسخة النهائية لدليل المبادئ التوجيهية 
مع  بالتعاون  الفاشيات  في  للتحقيق  العامة  الوطنية 
حاالت  لتعريف  الوطني  والدليل  العالمية  الصحة  منظمة 
األمراض االنتقالية  وإصدار النشرات االلكترونية إلحصائيات 
وترصد األمراض االنتقالية الربع سنوية والنشرات األسبوعية 
في  والعاملين  االتصال  نقاط  على  وتعميمها  لألنفلونزا 

مجال الرعاية الصحية في الدولة .
ورش  تنظيم  تم  الوطنية،  القدرات  بناء  مستوى  وعلى   
عمل لضباط االتصال من مختلف الجهات الصحية بالدولة 
اإلبالغ  نظام  و  األحداث  على  المبني  الترصد  لتفعيل 
المبكر  اإلنذار  /نظام  المعدية  األمراض  عن  األسبوعي 
واالستجابة  الترصد  أنشطة  تنفيذ  تم  كما  واالستجابة، 
على  عليها  واإلشراف  األوبئة  ولتفشي  االنتقالية  لألمراض 
المستوى الوطني لتسريع السيطرة على األمراض وتنفيذ 
من  والحد  السيطرة  تدابير  واتخاذ  الوقاية  استراتيجيات 
التجمعات  وبين  الدولة  في  االنتقالية  األمراض  تفشي 
ظل  في  الصناعية  والمدن  المناطق  في  خاصة  البشرية 

تزايد السكان.

المرضي  الوبائي  الترصد  نظام  وتقوية  تحديث  تم  كما 
لمرض نقص المناعة المكتسبة )اإليدز( حيث يستعان به 
في تحديد الفئات األكثر عرضة لخطر اإلصابة، وطرق اإلصابة 
بالعدوى، ما يعين على متابعة مدى فعالية ونجاح تدابير 

السيطرة المتخذة. 
الصحة  وزارة  في  للتطعيمات  الوطني  البرنامج  وواصل 
بكافة  التطعيم  نسب  أعلى  على  المحافظة  العامة 
األطفال،  للقاحات  الوطني  بالجدول  المدرجة  التطعيمات 
والبالغين  االطفال   لتطعيم  الروتيني  الجدول  إطار  في 
التطعيمات  من  العالية  للتغطية  الوصول  وضمان 
ضد   للتطعيم  السنوية  الوطنية  الحملة  تنظيم  وتم 
التيتانوس والدفتريا و السعال الديكي مستهدفة طالب 
والخاصة  الحكومية  المدارس  في  الثانوي  األول  الصف 
الوطنية  الحملة  تدشين  تم  كما  الجاليات؛  ومدارس 
مؤسسه  مع  بالتعاون  الموسمية  األنفلونزا   لتطعيم 
ومشاركة  الطبية  حمد  ومؤسسة  االولية  الصحية  الرعاية 
مجانا  التطعيم  تقديم  في  الخاصة  المؤسسات  من  عدد 
من  االستجابة  في  عالية  نسبا  تحقق  والتي  للمواطنين 
قبل المواطنين والمقيمين، كما يواصل البرنامج جهوده 
االطفال  شلل  الستئصال  االستراتيجية  الخطة  تنفيذ  في 
وكذلك  االطفال،  شلل  من  خالية  قطر  دوله  أن  وضمان 
األلمانية  والحصبة  الحصبة  علي  القضاء  في  المساهمة 
الحصبة  على  للقضاء  إستراتيجية  خطه  وضع  تم  حيث   ،
توجيهات  مع  يتوافق  ،ما  ومتالزمتها  األلمانية  والحصبة 

منظمة الصحة العالمية.  
التي  األمراض  حاالت  ورصد  بمتابعة  البرنامج  يقوم  كما 
الحفاظ  لضمان  التطعيمات  عبر  منها  الوقاية  يمكن 
 ، المعدية  األمراض  تلك  مخاطر  من  خالية  قطر  دولة  على 
وفي إطار تعزيز كفاءة الخدمات التطعيمية قام البرنامج 
وتم  للتطعيمات  الجانبية  اآلثار  مراقبة  برنامج  بتفعيل 
تقديم  في  العاملة  للكوادر  تدريبية  ورش  عمل  مواصلة 
خدمات التطعيم، للكشف والتبليغ عن اآلثار الجانبية حين 
والخاصة،  الحكومية  الصحية  المرافق  كافة  في  حدوثها 
كما قام البرنامج بطباعة وتوزيع الدليل الشامل لخدمات 
الخاصة  الجوانب  كافة  على  يحتوي  الذي   ، التطعيم 
بخدمات التطعيمات وأفضل سبل الحفاظ على اللقاحات 
الصحيين  للعاملين  يمكن  شامال  مرجعيا  كتابا  ويعتبر 
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العودة إليه واالستفادة منه في إطار عملهم اليومي وبما 
يقوم  اللقاحات.كما  وجودة  كفاءة  على  المحافظة  يضمن 
التقييم  و  الدوري  باالشراف  للتطعيمات  الوطني  البرنامج 
الصحية  المراكز  جميع  على  اللقاحات  إلدارة  المتابعة  و 

وعيادات التطعيم الحكومية والخاصة بالدولة.

القومسيون الطبي

الصحة  وزارة  شاركت  الطبي  بالقومسيون  يتعلق  وفيما 
الحيوية  والبيانات  البصمات  التقاط  مشروع  في  العامة 
تم  كما  بلدانهم،  في  للوافدين  الطبي  الفحص  وإجراء 
التوسع في الربط اإللكتروني بين المراكز الصحية وقسم 
مركزًا   23 لتشمل  الطبي  القومسيون  بإدارة  األشعة 
وبروتوكوالت  لوائح  وتحديث  مراجعة  إلى  باإلضافة  صحيًا، 
للمراجعين.  اإلجراءات  يسهل  بما  الطبي  القومسيون 
البروتوكول  ووضع  الكرياتنين  فحص  إدخال  تم  وكذلك 
الخاص به، وشراء المزيد من أجهزة تنقية الهواء لتوفير 

البيئة الصحية للعاملين والمراجعين. 
واستقبلت إدارة القومسيون الطبي خالل العام الماضي 
718 ألف مراجع . وباإلضافة إلى إدارة القومسيون الطبي 
يتم إجراء الفحوص الطبية من خالل ثالثة مراكز أخرى تدار 
من قبل الهالل األحمر في راس لفان والصناعية ومسيمير.

صحة المنافذ وسالمة األغذية:

وفي مجال  صحة المنافذ ومراقبة األغذية تم إطالق نظام 
الغذائية  والمنتجات  للشركات  اإللكتروني  التسجيل 
 ، فنيًا  ومراجعتها  بالتسجيل  الطلبات  تلقي  في  والبدء 
وبلغ عدد الطلبات المدرجة على النظام حتى نهاية 2018 

حوالي 29 الفا وثمانية وستون طلبًا .
وتوثيقها  المعتمدة  المواصفات  قائمة  تحديث  تم  كما 
والمواصفات  الفنية  اللوائح  جميع  تنزيل  واستكمال 
المواد  لقائمة  المستمر  والتحديث  الصلة  ذات  القياسية 
موقع  على  قطر  دولة  إلى  استيرادها  المحظور  الغذائية 
الوبائي  الوضع  مستجدات  على  بناء  اإللكتروني   الوزارة 
المخاطر  قائمة  استحداث  تم  وكذلك   ، العالم  حول 
المعتمدة  اإلسالمية  الجمعيات  قائمة  وتحديث  ورصدها، 

خالل  من  اإلجراءات  وتسهيل  الحالل  شهادات  إلصدار 
ارسالية  لكل  تعهدات  بدل  واحد  سنوي  تعهد  اعتماد 
لتقليل زمن االفراج عن االرساليات وتحديث قاعدة بيانات 

الشركات المستوردة.
وتم التعامل مع االخطارات الدولية والتقارير الخاصة بمخاطر 
وصول  إمكانية  من  للحد  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  األغذية 
االلكتروني  النظام  ببناء  والبدء  للمستهلك،  المخاطر 
االخطارات  مع  التعامل  إلى  باإلضافة  الغذائية،  للرقابة 
والتقارير الخاصة بمخاطر األغذية.  وتأهيل ومراجعة عمل 
خطط  ومراجعة  ووضع  الطبية  النفايات  معالجة  محطات 
واستراتيجيات إدارة ومراقبة النفايات الطبية للمؤسسات 
والمنشات  الطبية ، كما تم بدء العمل في خطة مراقبة 
للمفتشين،   ميدانية  أجهزة  باستخدام  الجديدة  المياه 
والبدء في استخدام التفتيش المبني على المخاطر في 
مصانع المياه المعبأة والثلج باإلضافة الى متابعة المصانع 
الجديدة التي يتم انشاؤها ، ومراجعة وتقييم مواصفات 
ب»كهرماء«  الخاصة  بالشبكات  الشرب  مياه  جودة 
إلصدارها كمواصفة قطرية، والمساهمة في اصدار منشور 
بالمنازل  المياه  لخزانات  الدوري  الغسيل  و  للتطهير  عام 
الصحية  األوضاع  تقييم  تم  كما  كهرماء.  مع  بالمشاركة 
ومتابعة  األلبان  منتجات  مصانع  جميع  في  التشغيلية  و 
انشاء التوسعات الجديدة. كما تم إعداد دليل االشتراطات 
هيئة  مع  بالتنسيق  المركزية  بالمطابخ  الخاصة  الصحية 

المواصفات والمقاييس ووزارة البلدية والبيئة.
المطابقة  متطلبات  المركزية  األغذية  مختبرات  واجتازت 
والتدقيق للنظام الدولي ايزو ISO 17025:2005 وتجديد 
ثالثة  لمدة    ANAB وكالة  مع  االعتمادات  خدمة  اتفاقية 
أعوام قادمة للعمل على تقييم ومنح اعتمادات الكفاءة 
تفعيل  واعادة  ومراجعة  للمختبرات،  الالزمة  التحليلية 
العمل بنظام السالمة و الصحة المهنية في أماكن العمل 
طبقا ألخر إصدار للمواصفة الدولية 45001 لسنة 2018 . 
كما تم اجتياز اختبارات الكفاءة للطرق التحليلية الجديدة 

حسب الخطة السنوية بنجاح.
لتأهيل   ANAB وكالة  من  تدريبي  برنامج  تنفيذ  وتم 
المختبر للعمل بنظام أيزو 17025 اإلصدار 2017، وتقديم 
في  المبيدات  متبقيات  مستوى  لتقصي  بحثية  خطة 
وزارة  مع  بالتعاون  قطر-  دولة  في  محليا  المنتجه  الخضار 
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البلدية والبيئة- إدارة الشؤون الزراعية، وكذلك تم تقديم 
 Food( مرموقة  دولية  مجلة  في  للنشر  علمي  بحث 
تحليلية  طريقة  كفاءة  دراسة  عنوان  تحت   )  Control

لتقدير بعض متبقيات األدوية البيطرية.

الصيدلة والرقابة الدوائية

المرضى  حصول  ضمان  على  العامة  الصحة  وزارة  حرصت 
على أفضل المنتجات الدوائية وبأفضل األسعار المناسبة 
وتقليل  والمأمونية،  الجودة  ومعايير  مستويات  وبأعلى 

زمن اإلفراج الصيدلي للشحنات الدوائية الواردة للبالد .
و110  ألفًا   33 نحو  الوزارة  فى  الدواء  جودة  مختبر  وأجرى 
الصيدالنية  األدوية  من  عينات  و810  ألف  لنحو  اختبارات 
العام  خالل  الغذائية،  والمكمالت  العشبية  واألدوية 
الماضي ، كما طور المختبر خمس طرق تحليل مستحدثة 
الصيدالنية  المستحضرات  على  الرقابة  لتحسين 
التحليل  مجال  في  طريقتان  منها  العالجية،  والتجميلية 

الميكروبيولوجي.
الدولية  والتنافسية  العالمية  المشاركات  إطار  وفي 
برنامج  من  دورتين  في  بالمشاركة  المختبر  قام  للمختبر، 
مكافحة  لمكتب  التابع  الدولية  التعاونية  الممارسة 
كذلك  وشارك   ، المتحدة  لألمم  التابع  والجريمة  المخدرات 
في ثالثة من اختبارات الكفاءة الخاص بإدارة جودة الدواء 
البرامج  كل  المختبر  اجتاز  وقد  األوروبي  لالتحاد  التابع 
تعكس  الدقة  وعالية  مطابقة  نتائج  وقدم  واالختبارات 
جودة  إدارة  تقارير  حسب  وذلك  دوليًا،  ومنافسته  كفاءته 
الدواء التابع لالتحاد األوروبي )EDQM( و مكتب مكافحة 

المخدرات والجريمة التابع لألمم المتحدة.
الصحة  وزارة  تولي  بالخارج:  الطبي  بالعالج  يتعلق  وفيما 
العامة أهمية خاصة لتنظيم إجراءات عالج المرضى القطريين 
ومرافقيهم  بسفرهم  المتعلقة  الترتيبات  واتخاذ  بالخارج، 
وأصدرت  لذلك.  المنظمة  واألحكام  والقرارات  للوائح  وفقًا 
الوزارة  الدليل اإلرشادي للمرضى والمرافقين للعالج بالخارج 
متضمنًا المعلومات التي يحتاجها المواطنون الراغبون في 
بهدف  للمرضى  تقديمها  يتم  خدمة  وهي  بالخارج  العالج 

التسهيل وتخفيف األعباء عنهم. 
الجهات  يربط  مؤقت  إلكتروني  نظام  تطبيق  كذلك  تم 

لتسهيل  وذلك  باإلجراءات  والقيام  القرار  باتخاذ  المعنية 
آلية العالج بالخارج، باإلضافة إلى تطبيق أنظمة أخرى مؤقتة 
ليتم  بالخارج،  العالج  رحلة  من  المرضى  عودة  لتسهيل 
التنظيمية  الخطوات  يغطي  شامل  إلكتروني  نظام  بناء 
التي  والخطوات  عليه  والموافقة  العالج  كطلب  المختلفة 
تلي الموافقة وعودة المرضى، باإلضافة إلى اإلجراءات المالية 

من أجل إحكام الرقابة وتسهيل اإلجراءات.
وتواصل وزارة الصحة العامة العمل على دراسة المؤسسات 
تقديم  لضمان  بأفضلها  قائمة  وتحديد  بالخارج  العالجية 
مسح  وعمل  للمرضى،  المقدمة  العالجية  الخدمات  أفضل 
إلى  باإلضافة  المؤسسات،  تلك  بخدمات  المرضى  لرضا 
العالج  بمنظومة  المعنية  الجهات  من  المقدمة  الخدمات 
بالخدمات  االرتقاء  أجل  من  الدولة  وخارج  داخل  بالخارج 

وتلبية احتياجات وتوقعات الجمهور.
كما أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مزودي خدمات 
الخدمات  دليل  قطر،  في  الرئيسيين  الصحية  الرعاية 
الصحية، وهو دليل جديد مكّون من عدة أجزاء مخصصة 
للفئات السكانية المختلفة. ويهدف هذا الدليل إلى تعريف 
الصحية  الرعاية  منظومة  من  االستفادة  بكيفية  الجمهور 
التي  الصحية  الرعاية  خدمات  واختيار  األمثل  النحو  على 

تتناسب مع احتياجاتهم.
وتعمل الوزارة على إعداد وتطوير السياسات والتشريعات 
والدالئل اإلرشادية التي تساعد جميع فئات أفراد المجتمع 

القطري على تبني أنماط حياة صحية.
كما واصلت الوزارة جهود التوعية الصحية خصوصًا من خالل 
تنفيذ عدد من حمالت التوعية الصحية، ومن أبرزها: حملة 
»ابدأ اآلن« للتوعية بأنماط الحياة الصحية مع التركيز على 
ممارسة النشاط البدني والتغذية الصحية، وحملة الحد من 
آثار التدخين واستهالك منتجات التبغ األخرى والتي تهدف 
إلى تشجيع السكان على االلتزام بقانون الرقابة على التبغ 
استخدام  عن  الناتجة  المخاطر  على  والتعرف  ومشتقاته، 
العادة  هذه  تبني  عن  االمتناع  على  الشباب  وحث  التبغ، 
التدخين.  عن  لإلقالع  مفيدة  وسائل  إلى  الناس  وإرشاد 
إلى  تهدف  السكري،  مرض  حول  توعوية  حملة  إلى  إضافة 
بهذا  اإلصابة  من  الوقاية  بشأن  قطر  دولة  سكان  توعية 
به،  للمصابين  بالنسبة  معه  التعايش  وكيفية  المرض، 

والطرق المثلى للوصول إلى الخدمات المطلوبة.
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بدء تدشين برنامج »طب األسرة« بنجاح في المراكز الصحية
وفقا لالستراتيجية الوطنية للصحة، وانطالقا من حرص 
دولة قطر، في ظل قيادتها الرشيدة، على بناء منظومة 
عصرية متكاملة وشاملة في مجال الرعاية الصحية، التزمت 
مؤسسة الرعاية الصحية األولية بالعمل على استمرارية 
الخدمات الصحية وتعزيزها، وذلك من خالل توفير طب 

األسرة في المراكز الصحية.
وتركز خدمات طب األسرة على تشخيص المريض وتعزيز 
الصحة والوقاية من األمراض، باإلضافة إلى توفير الرعاية 

المستمرة والدعم طويل األمد للمرضى وأسرهم.
وقد حرصت مؤسسة الرعاية الصحية األولية على تنفيذ 
التوصيات الخاصة باالهتمام بطب األسرة، بحيث نضمن 
للمريض استمرارية العالج مع طبيب يتفهم ويتابع حالته 

بشكل كامل ومستمر.
في  األسرة  طب  لتطوير  ومتواصلة  مستمرة  والجهود 
في  البرنامج  تدشين  بالفعل  بدأ  وقد  الصحية،  المراكز 
المراكز الصحية، وقد بلغ عدد المراكز المطبق فيها برنامج 

طب األسرة 11 مركزا صحيا في نهاية ديسمبر 2018، 
مسيمير،  الوعب،  الوجبة،  معيذر،  لعبيب،  مراكز  وهي 
غرافة الريان، الشمال، لغويرية، الكعبان، الجميلية، ومركز 

جامعة قطر.
وستستمر بمشيئة اهلل خطة تطبيق البرنامج تدريجيا، 
جميع  في  التطبيق  ليكتمل  الموضوعة،  للخطة  ووفقا 
المراكز األخرى خالل النصف الثاني من العام الجاري 2019.

جميع  في  الذكي  الصحي  الفحص  خدمة  تقديم   
المراكز الصحية

الوطنية  الخطة  أهداف  أحد  هو  الذكي  الفحص  برنامج 
حالة  لتقييم  مصمم  عام  صحي  فحص  وهو  للصحة، 
في  تنشأ  قد  التي  األمراض  من  وقائي  بشكل  المراجع 
الخطر  عوامل  تحديد  للمراجع  يتيح  وهو  المستقبل، 
تجنبها  على  للعمل  ومعرفتها  لديه  تكون  قد  التي 
في  بالفعل  البرنامج  تطبيق  تم  وقد  منها،  والوقاية 
جميع المراكز الصحية، حيث إنه من خالل هذه الخدمة 

تأكيدًا على جودة الخدمات الصحية:

تستمر مؤسسة الرعاية الصحية األولية في تقديم الخدمات الطبية بالجودة والكفاءة المعتادة في جميع 
المراكز الصحية التابعة لها، وذلك بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة وعزيمة أبناء الوطن والمقيمين، وهلل 
الحمد تطورت جميع الخدمات الصحية التي يتم تقديمها، سواء الخدمات العالجية أو الوقائية، حيث ازدادت 

أعداد المراجعين المستفيدين من هذه الخدمات مقارنة بالعام الماضي، وبلغ عدد المراجعين للمراكز 
الصحية بنهاية شهر نوفمبر 2018، 2.842.603 مراجعين وبزيادة قدرها 6% عن أعداد المراجعين الذين 

راجعوا المراكز الصحية العام الماضي خالل نفس الفترة.

ارتفاع عدد المراجعين بالمراكز الصحية 2018
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يتم إجراء الفحوصات الشاملة للمراجعين بالمراكز الصحية 
من  لهم  الالزمة  الفحوصات  وإجراء  للمؤسسة،  التابعة 
أجل العمل على تعزيز الصحة ومنع اإلصابة باألمراض أو 
الخطورة،  عوامل  لديه  لمن  خاصة  لها،  المبكر  االكتشاف 
مثل زيادة الوزن، التدخين، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع نسبة 
الدهون الثالثية )الكوليسترول(، اتباع أنماط حياة وعادات 
غير صحية في تناول الطعام، قلة النشاط البدني، وهذه 
العوامل قد تؤدي لإلصابة باألمراض، مثل مرض السكري أو 

الضغط أو الغدد أو السرطان.
من  مجموعة  على  الذكي«  »الفحص  ويشتمل 
المشاكل  من  لعدد  والوقائية  اإلكلينيكية  الفحوصات 
والغدد  الدم  وضغط  السكري  مثل  المعروفة،  الصحية 
للمساعدة  الفحوصات  هذه  صممت  حيث  السرطان،  أو 
العالج  وتقديم  األمراض  لهذه  المبكر  التشخيص  على 

المناسب لها إذا لزم األمر.
ويهدف الفحص أيضًا إلى تقييم الصحة النفسية والتعرف 
لإلصابة  تؤّدي  التي  المعروفة  الخطورة  عوامل  على 

باألمراض، وبشكل يمكن الطبيب من مساعدة المراجع 
على تجنب هذه األمراض مستقباًل من خالل اتباع أنماط 
حياة صحية، والحصول على خدمات الرعاية الوقائية مثل 

خدمات الصحة والمعافاة.
في  البرنامج  لهذا  التدريجي  التطبيق  اكتمال  تم  وقد 
وحتى  الخدمة  هذه  بداية  ومنذ  الصحية،  المراكز  جميع 
عن  مباشر  بشكل  التواصل  تم   2018 سبتمبر  شهر 
تمت  من  عدد  وبلغ  مراجع،   48000 مع  الهاتف  طريق 
أكملوا  الذين  عدد  وبلغ  مراجع،   29000 دعوتهم 

الفحوصات أكثر من 9000 مراجع.
تم  الذين  من   %12 أن  الفحوصات  نتائج  وكشفت 
ما  مرحلة  في   %24 السكري،  مرض  لديهم  فحصهم 
السمنة  مرض  لديهم   %45 بالسكري،  اإلصابة  قبل 
في  ارتفاع  لديهم  مفرطة، %8  سمنة  لديهم  و33 % 
الكوليسترول، 26% لديهم ارتفاع ضغط الدم، و%14 
نسبة  ارتفاع  أيضا  ذلك  عن  ونتج  المدخنين.  من  هم 
التحويالت الداخلية إلى العيادات الوقائية حيث تم تحويل 
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كل حالة حسب ما تحتاج له من رعاية.  
هذه الخدمة المتميزة متوافرة اآلن بجميع المراكز الصحية 
تدريجيا  توفيرها  وسيتم  أولى(،  )كمرحلة  للقطريين 
وسيكون  خطورة،  عوامل  لديهم  هم  ممن  للمقيمين 
ذلك بمشيئة اهلل خالل الربع األخير من العام الجاري 2019 
)كمرحلة ثانية(، كما أن هناك إقباال ملحوظا على هذه 
الخدمة من المراجعين والهدف الرئيسي للفحص الذكي 
هو أن تكون الخدمة بمثابة البوابة األولى للحصول على 
بالمؤسسة  األخرى  األولية  الصحية  الرعاية  خدمات  جميع 
إلتاحة الفرصة لجميع سكان قطر ألخذ خطوة إيجابية نحو 

الحفاظ على صحتهم.
 

إصدار اإلجازات المرضية إلكترونيا بجميع المراكز الصحية
اإلجازات  بإصدار  الخاص  اإللكتروني  النظام  إلطالق  كان 
المرضية إلكترونيا األثر الكبير في تيسير وتسهيل سير 
العمل وتقنين اإلجراءات في عملية إصدار اإلجازات المرضية، 

وضبط وتوحيد اإلجراءات المتبعة في هذا الشأن في جميع 
المراكز الصحية وكذلك حفظها إلكترونيا وربطها بملف 

المريض اإللكتروني لسهولة الرجوع إليها عند الحاجة.

عيادات ما بعد الوالدة
في إطار حرص مؤسسة الرعاية الصحية األولية على صحة 
األم والطفل تم إدراج برنامج رعاية ما بعد الوالدة لألمهات، 
وذلك انسجامًا مع الخطة االستراتيجية للرعاية األولية، حيث 
بدأت المؤسسة في تقديم خدمات رعاية األم بعد األسبوع 
السادس من الوالدة في المراكز الصحية التابعة لها، وهذا 
لألم  والنفسية  البدنية  الحالة  تقييم  إلى  يهدف  البرنامج 
على  لمساعدتها  المناسبة  الصحية  المشورة  وتقديم 
مواجهة التحديات المؤثرة على صحتها التي تتبع الوالدة، 
باإلضافة إلى تشجيع األم على متابعة الرضاعة الطبيعية 
المنظمة  للوسائل  األمثل  االستخدام  كيفية  وتعريفها 
للحمل التي تتناسب مع صحتها واحتياجاتها. وهذه الخدمة 
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خضعن  الالتي  الوالدة  حديثات  األمهات  جميع  تستهدف 
لوالدة طبيعية في مستشفيات الوالدة التابعة لمؤسسة 
حمد الطبية، والمسجالت في المراكز الصحية، وتقدم هذه 
خروجها  بعد  األم  مع  الهاتفي  االتصال  خالل  من  الخدمة 
العيادة  أهمية  عن  موجز  شرح  وتقديم  المستشفى،  من 
لتحديد  المطلوبة  والفحوصات  الصحي  وضعها  وتقييم 
الموعد المناسب لتقديم الرعاية الالزمة التي تحتاجها األم.

 
 عيادات خاصة للقطريين 

المواطنين،  لحاجة  واستجابة  الخدمات،  تطوير  إطار  وفي 
ونتيجة لتزايد اإلقبال على الخدمات الصحية المقدمة بالمراكز 
الصحية، فقد تم تخصيص عيادات خاصة للمواطنين في 
معظم المراكز الصحية بحيث تقدم لهم الخدمات بطريقه 
كانت  والتي  االنتظار  فترات  تقليل  في  وتساهم  سريعة 
محل شكوى وانتقاد من قبل، وهي عيادات يومية تقدم 

كافة الخدمات المطلوبة.

 افتتاح »4« مراكز صحية جديدة خالل عام »2018« الستيعاب 
التزايد في أعداد المراجعين 

حول  للمؤسسة  االستراتيجية  والخطط  لألهداف  وفقا 
تسهيل وتيسير الحصول على الخدمات وحسب الخطط 
الزمنية الموضوعة وفقا لما هو مخطط له، فقد شهد 
عام 2018 وهلل الحمد تشغيل 4 مراكز صحية جديدة 
وهي معيذر والوجبة والوعب وأخيرا مركز جامعة قطر 
وجدير   ،2018/12/16 في  تجريبيا  تشغيله  تم  الذي 
طراز  من  الصحيين  والوجبة  معيذر  مركزي  أن  بالذكر 

المراكز التي تقدم خدمات الصحة والمعافاة.
الموجودة  للمراكز  كبيرة  إضافة  تمثل  المراكز  وهذه 
الضغط  تقليل  في  كبير  بشكل  تساهم  حيث  حاليا، 
على تلك المراكز، إضافة إلى تسهيل الوصول للخدمات 
السكانية،  للكثافات  الجغرافي  للتوزيع  وفقا  المتميزة 
مركزًا   27 للمؤسسة  التابعة  المراكز  إجمالي  ليصبح 

صحيًا .
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 تطوير الرعاية الطبية بالمدارس وربطها إلكترونيا بالمراكز 
الصحية

في إطار الجهود المستمرة لمؤسسة الرعاية الصحية األولية 
لتوفير أعلى مستوى من الخدمات الطبية والرعاية الصحية 
ألبنائنا الطالب في المدارس، فإنه تم تقديم خدمات الصحة 
المدرسية في عدد  273 مدرسة حكومية، وذلك انسجاما 
 ،2018 للصحة  الثانية  الوطنية  االستراتيجية  أهداف  مع 
وتم ذلك عن طريق طاقم تمريضي مؤهل ومدرب تدريبا 
شمولية  خدمات  لتقديم  االهتمام  محور  كان  حيث  عاليا 
ومتكاملة تتميز بجودة عالية لحث الطالب على اتباع أنماط 
التمريضية  الخدمات  كافة  تقديم  وكذلك  الصحية  الحياة 
والطارئة لهم إن استدعى األمر خالل اليوم الدراسي.ولقد 
في  للطالب  اإللكتروني  الصحي  الملف  نظام  تطبيق  تم 
المدارس الحكومية، والذي يعد أحد أهم اإلنجازات بالصحة 
المدرسية، حيث تم ربط  127 مدرسة حكومية إلكترونيا ، 

ووصل العدد إلى 139 بنهاية شهر ديسمبر 2018، ووفقا 
للخطط الموضوعة بمشيئة اهلل سيتم استكمال تدشين 
النظام بكافة المدارس خالل العامين القادمين، لما يمثله 
ذلك من قفزة نوعية في خدمات الصحة المدرسية ألبنائنا 
النظام  يتيح  حيث  الحكومية،  المدارس  كافة  في  الطالب 
اإللكتروني تبادال سلسا للمعلومات الطبية وتمكين ممرض 
وممرضة المدرسة من توثيق مالحظاتهم التمريضية بملف 
الطالب الصحي اإللكتروني مباشرة، األمر الذي يخلق نافذة 
للتواصل بين ممرض المدرسة والطبيب المعالج في المراكز 
الصحية المختلفة أو أي من المستشفيات التابعة لمؤسسة 

حمد الطبية.

تطوير خدمات الرعاية المنزلية
الخدمات  إحدى  هي  المنزلية  الصحية  الرعاية  خدمة  إن 
الهامة التي تقدمها مؤسسة الرعاية الصحية األولية من 
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خالل مراكزها الصحية المنتشرة بكافة أنحاء الدولة والتي 
تتماشى مع االستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية األولية 

.2018 – 2013
وتهدف خدمات الرعاية الصحية المنزلية إلى الحفاظ على 
الذين  مساعدة  طريق  عن  األمراض،  من  والوقاية  الصحة 
يعانون من مشاكل صحية وال يستطيعون معها االعتماد 
على أنفسهم، ومساعدة هؤالء المرضى تؤدي إلى عدم 
عن  تحسينها  على  والعمل  المرضية  حاالتهم  تدهور 
طريق الرعاية المقدمة لهم ومنع حدوث تراجع في الصحة 

والعافية.
واإلجراءات  السياسات  من  عدد  وتحديث  إنشاء  تم  وقد 
تتعلق بخدمات الرعاية الصحية المنزلية لضمان تقديمها 
الخدمة  ومقدمي  للمرضى  وآمنة  سليمة  علمية  بطرق 
في المنزل، حيث تقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية 
للقطريين ومواطني مجلس التعاون الخليجي من كبار 

السن )فوق ستين عاما( ذوي األمراض المزمنة، ممن يتعذر 
الصحية،  المراكز  داخل  الصحية  حالتهم  متابعة  عليهم 
والذين ال يحتاجون إلى إشراف ومالحظة طبية مستمرة 
على مدار األربع والعشرين ساعة، حيث يقوم فريق طبي 
والكفاءة،  الخبرة  من  عالية  درجة  على  متكامل،  مؤهل 
اجتماعيين  وأخصائيين  وممرضين  أطباء  من  يتكون 
وأخصائيي عالج طبيعي وأخصائيي تغذية بعمل زيارات 
خطة  وضع  ثّم  ومن  الصحية،  الحالة  لتقييم  للمريض 
المتابعة  فريق  يقوم  والتي  للمريض،  متكاملة  عالجية 

اليومية بتنفيذها والمتابعة الدورية لها.
ويجري العمل حاليا على تحديث الخدمات المقدمة للمرضى 
التثقيف  مثل:  الوقائية،  الخدمات  من  العديد  لتشمل 
الصحي وتعزيز الصحة، والوقاية من األمراض والتحصين 
المتكرر،  السقوط  من  الوقاية  وتعليم  والفحص،  الدوري 
وتعليم إعطاء األنسولين وكيفية استعمال الحقن الذاتي 
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وتنفيذ  واآلمنة،  المتطورة  العالج  وسائل  أحدث  بحسب 
الخطة العالجية لمرضى السكري ومتابعة المرض.

فريق  يقدمها  التي  العالجية  الخدمات  جانب  إلى  هذا 
عمل الرعاية المنزلية من حيث تقديم الرعاية في حاالت 
اإلصابة بالتقرحات السريرية المزمنة من الدرجتين األولى 
والثانية، وإدارة وتنظيم األدوية والرقابة على الدواء، اإلشراف 
العالجي لحاالت مرضى السكري ومرض ارتفاع ضغط الدم، 
وهذه الخدمات تقدم وفقا ألحدث المعايير العلمية وحسب 

الطرق السليمة واآلمنة والفعالة.
ومن األهداف التي ترمي لها الرعاية الصحية المنزلية تقليل 

فترة بقاء المرضى بالمستشفيات، حال إن لم تكن هناك 
ضرورة لذلك، ويمكن استكمال عالجهم بالمنزل من خالل 
تقديم خدمة الرعاية الصحية المنزلية، مما يساعد على 
بالمستشفيات،  المختلفة  األقسام  على  العبء  تخفيف 
ويقلل من دخول المرضى وبقائهم لفترات طويلة داخل 

المستشفى.
إن الرعاية الصحية المنزلية، ومواجهة احتياجات األفراد على 
المدى الطويل، الذين يكونون غير قادرين على العيش في 
المنزل بدون مساعدة اآلخرين يعد بشكل واضح أحد أهم 

اهتمامات ومسؤوليات مؤسسة الرعاية الصحية األولية. 
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برنامج الكشف المبكر لحياة صحية.. والخاص بسرطان الثدي 
واألمعاء

أطلقت مؤسسة الرعاية الصحية األولية البرنامج الوطني 
دولة  في  واألمعاء  الثدي  سرطان  عن  المبكر  للكشف 
مؤسسة  إنجازات  أبرز  أحد  البرنامج  هذا  ويعتبر  قطر، 
الرعاية الصحية األولية في مجال الصحة الوقائية، في إطار 

االستراتيجية الوطنية للصحة.
وتعمل المؤسسة من خالل هذا البرنامج بشكل مستمر 
على تعزيز الوعي حول سرطان الثدي واألمعاء بين أكبر 
الجمهور،  من  المستهدفة  الشريحة  من  ممكن  عدد 
حيث  التوعوية،  األنشطة  من  سلسلة  خالل  من  وذلك 
الفحوصات  وعمل  بالبرنامج،  للمشاركة  دعوتهم  تتم 

المتعلقة بالكشف المبكر.
سرطان  عن  المبكر  الكشف  برنامج  في  شارك  وقد 
عام   في  البرنامج  بداية  منذ  حاالت   24.208 الثدي 
2016، منهم 5.442 حالة خالل العام الماضي حتى 
إلى  منها  حاالت   908 تحويل  وتم   .2018 أكتوبر 
مؤسسة حمد الطبية، وجد من بينها 28 حالة مصابة 

فعال بسرطان الثدي.
 7200 فحص  تم  فقد  األمعاء  لسرطان  بالنسبة  أما 
حالة في مؤسستنا خالل العام الماضي وحتى أكتوبر 
إلى  بها  مشتبها  حالة   1379 تحويل  وتم   ،2018
مؤسسة حمد الطبية، حيث تم تأكيد 11 إصابة بهذا 

المرض.
 

إنشاء عيادة لموظفين بمؤسسة الرعاية الصحية
تماشًيا مع االستراتيجية الوطنية للصحة 2022-2018، 
وانطالقا من مبدأ تنمية وتطوير النظام الصحي، إذ أنه 
ال يقتصر فقط على الحفاظ على الصحة العامة وعالج 
مجتمعات  في  نشط  استثمار  بمثابة  إنه  بل  المرضى، 
هذه األمة ومستقبلها، ونظرًا ألن العاملين والموظفين 
األولوية  ذات  السبع  السكانية  المجموعات  إحدى  هم 
في االستراتيجية الوطنية للصحة، فقد ارتأت مؤسسة 
الرعاية الصحية األولية إقامة عيادة للموظفين التابعين 
لموظفي  األفضل  تقديم  على  منا  حرصا  وكذلك  لها، 
الرعاية الصحية األولية، وإيمانا منا أن تهيئة بيئة عمل 

مناسبة وخدمات صحية يصب في مصلحة العمل. 

وتقدم عيادة الموظفين العديد من الخدمات مثل:
• خدمات الرعاية العالجية، وتقييم وعالج الحاالت الحادة 
سنحت  كلما  الدوري  الفحص  ذلك  في  بما  والطارئة، 
الفرصة، مثل الفحص الدوري لالكتئاب والقلق، وكذلك 

إمكانية التحويل ألي منشأة أخرى تابعة للمؤسسة.
التي  لألهمية  نظرًا  واالستشارات:  المعافاة  خدمات   •
توليها مؤسسة الرعاية لموظفيها، سوف يتم تطوير 
باإلضافة  العمل،  مكان  في  شامل  معافاة  برنامج 
في  حاليًا  المتوفرة  الخدمات  لهذه  التحويل  إلمكانية 

المراكز الصحية التابعة للمؤسسة.
• برامج الصحة والسالمة المهنية الوقائية: حيث تركز 
والمبادئ  السياسات  حول  الوعي  على  البرامج  هذه 
مؤسسة  في  والسالمة  بالصحة  المتعلقة  التوجيهية 
الرعاية الصحية األولية، ويشمل ذلك تقييم وفحص بيئة 
العمل، وبرامج الوقاية من العنف، والرسائل التوعوية .

• المسح الصحي للموظفين: توفير الفحص العرضي 
أو  العمل  طبيعة  بتغيير  يقومون  الذين  للموظفين 

عند العودة من اإلجازة المرضية الطويلة.
هذا وتسعى المؤسسة، من خالل عيادة الموظفين، إلى 
تعزيز الرفاهية البدنية والعقلية للموظفين والعاملين 
مثل  الدوري،  الفحص  على  التركيز  مع  بالمؤسسة، 
السكر  معدل  الدم،  )ضغط  الحيوية  القياسات  فحص 
في الدم، الوزن، الطول، وقياس كتلة الجسم( وفحص 
الصحة النفسية، مما يساهم في الحفاظ على الصحة 
العامة للعاملين، ويسهم في زيادة اإلنتاجية في مكان 
العمل، ويساعد على تشكيل بيئات عمل أكثر إبداًعا 
السلوك  على  الكبير  التأثير  إلى  إضافة  إجهاًدا،  وأقل 

الفردي والنتائج التنظيمية.
متواصلة  الجهود  أن  األولية  الرعاية  مؤسسة  وتؤكد 
ومستمرة من أجل االرتقاء بمستوى الخدمات الصحية 
تسخير  ويتم  مستمرة،  بصفة  وتطويرها  المقدمة، 
يأتي  وهذا  ذلك،  أجل  من  واإلمكانيات  الجهود  جميع 
ظل  في  قطر،  الغالية  دولتنا  وإصرار  سعي  إطار  في 
إدارتها الرشيدة، على منح القطاع الصحي جل الرعاية 
واالهتمام، باعتباره من القطاعات الحيوية التي تشكل 

الدعامة األساسية لبناء الوطن.
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استقطاب الكوادر الجديدة
االستراتيجية،  الخطط  على  بناًء  المؤسسة،  وتسعى 
إيصالها  من  والتأكد  الخدمات،  وتطوير  التوسع  إلى 
للجميع، وبالتالي إيجاد فرص وظيفية جديدة الستيعاب 
الخريجين الجدد من جامعات قطر في تخصصات الطب 
والتمريض والمهن الصحية المساندة، وتقوم المؤسسة 
بشكل دائم بالتواصل مع وزارة التنمية اإلدارية والعمل 

لشغل  قطرية  بكوادر  لتزويدنا  االجتماعية  والشؤون 
الوظائف المتاحة في المؤسسة.

تخطط  جديدة  أعدادا  هناك  فإن  سبق،  ما  إلى  إضافة 
الخاصة  الموازنة  على  بناًء  الستقطابها،  المؤسسة 
المؤسسة  احتياجات  لتغطية  وذلك  بالمؤسسة، 
المساعدة  والطبية  الطبية  التخصصات  جميع  من 

والتمريض.
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ظهر القطاع الصحي في قطر في السنوات 
األخيرة بشكل ملحوظ، وأصبحت له مكانة خاصة 

في العالم والوطن العربي، حيث احتل القطاع 
الصحي القطري المركز األول على المستوى 
العربي والشرق األوسط والمركز الـ13 على 

 مستوى العالم. 
وأظهرت الدراسات العالمية أن قطر متميزة جدا 

في تقديم الخدمات العالجية بجميع المجاالت، 
سواء كانت خاصة أو عامة.

ولقد حقق القطاع الصحي في قطر كثيرا من 

اإلنجازات الطبية، وعمل على تحقيق االستراتيجية 
التي تعمل على تحقيق األفضل. 

وكان هناك دور كبير لوزارة الصحة العامة 
ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية 

األولية في تقدم العالج في قطر..  »إنجازات 
طبية« أجرى لقاء خاصا وشامال مع علي عبداهلل 

الخاطر، الرئيس التنفيذي لالتصال المؤسسي 
في وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، 

ليتحدث عن استراتيجية مؤسسة حمد الطبية في 
السنوات القادمة..

الرئيس التنفيذي لالتصال المؤسسي 
بحمد الطبية..  علي عبداهلل الخاطر: 

التأمين الصحي 
تحت اإلجراء
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* ما استراتيجية مؤسسة حمد لسنة 2019؟ 

يتوافق الجزء األكبر من استراتيجيتنا لسنة 2019، وبالتأكيد 
-2018 للصحة  الوطنية  االستراتيجية  مع  المقبلة،  لألعوام 
شاماًل  تحوالً  تعكس  االستراتيجية  فهذه  قطر،  في   2022
في نمط التفكير عبر التركيز على سبع فئات سكانية ذات 
أولوية، وترمي إلى إنشاء خدمات تتوافق مع حاجات األفراد 
الصحي  النظام  عمل  مسار  وتغير  وعائالتهم،  والمرضى 
لتمكينه من االنتقال من التركيز على عالج أعراض األمراض 

إلى السعي لمساعدة األفراد على البقاء في صحة جيدة.
لنتمكن  قدراتنا  لتنمية  المتواصل  سعينا  ظل  وفي 
في  سيجرى  الخدمات،  على  المتزايد  الطلب  تلبية  من 
الطوارئ  لخدمات  وحديث  جديد  مرفق  افتتاح   2019 العام 
حيث  العام،  حمد  مستشفى  في  الحوادث  وإصابات 

من  بأكثر  الحالية  الطوارئ  قسم  مساحة  من  سيزيد 
الذي  النجاح  ترسيخ  إلى  نتطلع  أننا  كما  أمثال،  أربعة 
على  القائم  األكاديمي،  الصحي  للنظام  رؤيتنا  سجلته 
متميزة.  رعاية  لتوفير  الجودة  عالي  والتعليم   البحوث 
الصعيد  هذا  على  كبير  تقدم  إحراز  تم  إنه  القول  ويمكن 
من خالل المعاهد التابعة لنظام الصحة األكاديمي، والسيما 
في ما يختص بالعلوم العصبية، وأمراض التمثيل الغذائي 
لمرضانا.  الموفرة  الرعاية  جودة  لتحسين   والسرطان، 
االستثمار  في  دائمًا،  نفعل  أن  اعتدنا  كما  وسنستمر،  هذا 
في  العاملة  القوى  وتطوير  مؤسستنا،  في  العاملين  في 
قدر  على  موظفين  استقطاب  عبر  الطبية،  حمد  مؤسسة 
اإلكلينيكية  الخدمات  لتوفير  وااللتزام،  الكفاءة  من  عاٍل 
التعليم  برامج  خالل  من  أيضًا  وسنحرص  الدعم،  وخدمات 
عالية  درجة  على  اإلكلينيكية  فرقنا  تكون  أن  على  الطبي 
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واألساليب  التقنيات  استخدام  في  والمهارة  التعليم  من 
الحديثة. 

* ماذا عن استراتيجية عام 2018 التي ساهمت في نجاح 
مؤسسة حمد عالميًا وعربيًا؟

تمحورت استراتيجية مؤسسة حمد الطبية على مدار العام 
2018 حول تنمية القدرات من خالل افتتاح مستشفى حزم 
مبيريك العام في المنطقة الصناعية في الدوحة، فضاًل عن 
عدد من العيادات والخدمات التخصصية، بما في ذلك وحدة 

الجلطات الدماغية التابعة لمعهد العلوم العصبية. 
للمرافق   2017 العام  أواخر  في  الرسمي  االفتتاح  وعقب 
قطر  مركز  وهي  الطبية،  المدينة  في  الجديدة  الصحية 
الرعاية  ومركز  واألبحاث،  المرأة  صحة  ومركز  التأهيل،  إلعادة 
الطبية اليومية، انصب الجانب األكبر من التركيز في العام 
2018 على ضمان االستخدام األمثل لهذه المرافق، وتلبية 

الطلب المتزايد على الخدمات. 
وفي ظل التزام مؤسسة حمد الطبية دومًا بمقارنة جودة 
الرعاية بأعلى المعايير الدولية، تمكنا في العام 2018 من 
التي  الخدمات  من  للعديد  مرموقة  اعتمادات  نحصد  أن 
الرعاية  وبرنامج  الطائر،  اإلسعاف  منها  مؤسستنا،  توفرها 
وقسم  والمناعة  الحساسية  أمراض  وقسم  األلم،  وتخفيف 

المختبرات الطبية.

عام  حمد  مؤسسة  حققتها  التي  اإلنجازات  أبرز  ما   *
2018؟

أحد  الجديد  العام  مبيريك  حزم  مستشفى  افتتاح  يمثل 
العام  في  تحقيقها  من  تمكنا  التي  الرئيسية  اإلنجازات 
التبغ  لمكافحة  جديد  مركز  افتتاح  شهدنا  كما   ،2018
مجموعة  إطالق  جانب  إلى  هذا  الدماغية،  الجلطات  ووحدة 
رعاية  تحسين  في  أسهمت  التي  الجديدة  الخدمات  من 
بعد  لما  المنزلية  الرعاية  برنامج  ذلك  في  بما  المريض، 
الوالدة من قبل فريق من القابالت، ومجموعة دعم مرضى 
هذا  الباطني.  الطب  عيادة  في  الثاني  النوع  من  السكري 
التي  اإللكترونية،  بوابة »صحتي«  إطالق  من  أيضًا  وتمكنا 
اإللكترونية  الطبية  ملفاتهم  إلى  الوصول  للمرضى  تتيح 

عبر اإلنترنت أو تطبيق على الهاتف الجوال. 
وحازت مؤسسة حمد الطبية في العام الماضي أيضًا عددا 
من االعتمادات التي تعد من اإلنجازات المهمة فيما يختص 
بالحفاظ على جودة الخدمات التي نوفرها لمرضانا. وشملت 

هذه االعتمادات: 
االعتماد  على  والحساسية  المناعة  أمراض  قسم  حصول   -
الحساسية  ألمراض  األوروبية  الشبكة  قبل  من  الدولي 

والربو.
المنطقة  في  صحي  رعاية  نظام  أول  مؤسستنا  تعتبر   -
)المستوى  للتميز   ELSO منظمة  جائزة  على  يحصل 
الذهبي( وذلك عن برنامج دعم الحياة باألكسجة الغشائية 

خارج الجسم. 
من  االعتماد  إعادة  على  الجوي  اإلسعاف  خدمة  حصول   -
الحاالت  لمرضى  الجوية  الطبية  للخدمات  األوروبي  المعهد 

الحرجة من األطفال والبالغين.
المعهد  اعتماد  إعادة  على  مختبراتنا  شبكة  حصول   -

األميركي لعلم األمراض. 
االعتماد  إعادة  على  األلم  وتخفيف  الرعاية  برنامج  حصول   -

من اللجنة الدولية المشتركة.
اإلقليمية  الجوائز  من  بعدد  الفوز  من  أيضًا  وتمكنا  هذا 
جودة  لمؤشرات  الوطنية  القاعدة  جائزة  منها  والدولية، 
الملتقى  في  التشغيلي  األداء  تميز  وجائزة  التمريض، 

السنوي التاسع عشر التحاد المستشفيات العربية. 

* هل سيطبق قانون التأمين الصحي قريبا؟

التأمين  بإرجاع  الخاصة  الدراسات  بعمل  حاليا  نقوم  نحن 
الصحي، ولكن ستكون هناك أسس ثابتة لتطبيق التأمين 
جاهزا  يكون  وعندما  اإلجراء  تحت  فالقانون  ولهذا  الصحي، 

سيطبق بإذن اهلل.

أغلب  في  المواعيد  على  واضح  ازدحام  هناك  لماذا   *
والمستشفيات  حمد  بمستشفى  الخارجية  العيادات 

األخرى التابعة لمؤسسة حمد الطبية؟

مشكلة المواعيد تكمن في ازدياد عدد السكان، ورغم ذلك 
تقوم الدولة بافتتاح كثير من المستشفيات، وخالل 2018 
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تم افتتاح مستشفى حزم مبيريك، وقسم الطوارئ الجديد 
حمد  مستشفى  على  االزدحام  لتقليل  قريبا  سيفتتح 
العام، والحمد اهلل، كان هناك تقليل واضح في المراجعين 
العيادات  لمواعيد  بالنسبة  أما  العام.  حمد  لمستشفى 
الخارجية فنأمل بإقامة المستشفيات الجديدة أن تقلل من 
االزدحام على العيادات الخارجية، وتقلل من تاريخ المواعيد، 
ليكون هناك استيعاب لجميع المرضى المراجعين بمواعيد 

قريبة.

* كم عدد أفراد الكادر الطبي بمؤسسة حمد؟

يتجاوز حاليًا عدد الموظفين العاملين في مؤسسة حمد 
وغير  السريرية،  الكوادر  من  موظف  ألف   28 الـ  الطبية 
السريرية والمساندة، وعقب أعمال التوسعة األخيرة التي 
مستشفيات  ثالثة  افتتاح  وشملت  مؤسستنا،  شهدتها 
وافتتاح   ،2017 العام  في  الطبية  المدينة  في  جديدة 
ازداد   ،2018 العام  في  العام  مبيريك  حزم  مستشفى 
 2016 عامي  بين  ما   %  11 بمعدل  العاملة  القوى  حجم 

و2018. 

* ما الفائدة من افتتاح عيادة سيلين؟ وكم عدد أفراد 
الكادر الطبي بها؟

للسنة التاسعة على التوالي، توفر عيادة سيلين الطبية، 
الرعاية  مسيعيد،  مدينة  قرب  البالد  جنوب  في  القائمة 
السكان  لكافة  الطبي  اإلسعاف  خدمات  وخاصة  الطبية، 
 في المنطقة التي تصبح مزدحمة خالل موسم التخييم. 
من  األسبوع،  نهاية  عطالت  خالل  أبوابها  العيادة  وتفتح 
يوم الخميس عند الساعة الثالثة عصرًا حتى يوم السبت 
التخييم،  موسم  طوال  مساء،  الخامسة  الساعة  عند 
وتقدم خدمات الرعاية للمرضى المصابين بجروح بسيطة، 
الحرجة  اإلصابات  أما  طارئة،  رعاية  تستدعي  التي  والحاالت 
فيتم نقلها إلى المستشفى عن طريق سيارات اإلسعاف 

أو اإلسعاف الطائر. 
على  يدل  إنما  سنويا  العيادة  هذه  افتتاح  على  حرصنا  إن 
ممكنة  رعاية  أفضل  بتوفير  الطبية  حمد  مؤسسة  التزام 
تضم  وحاليًا،  المجاورة،  والمناطق  سيلين  في  للمقيمين 
المدير  إشراف  تحت  يعمالن  وممرضًا  طبيبًا  العيادة  هذه 
المسؤول عن العيادة، كما أن خدمة اإلسعاف تؤمن التغطية 
على مدار الساعة، عبر توفير سيارات اإلسعاف والمسعفين.
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سيلين؟  عيادة  تراجع  أن  يمكن  التي  الحاالت  أبرز  ما   *
وهل هناك تعاون بين عيادة سيلين والجهات األخرى؟

فيها  بما  الحاالت،  من  متنوعة  مجموعة  عام  كل  نعالج 
الحمى، وأوجاع البطن، واإلسهال والسعال والجروح والحروق 
وحده  الماضي  العام  قمنا  وقد  والربو،  األمعاء  والتهابات 
بتوفير خدمات الرعاية لما قارب الـ 700 مريض، من بينهم 
633 بالغًا و48 طفاًل. حيث عانى 13 من هؤالء المرضى من 
العظام  في  وكسور  الحوادث  مثل  خطيرة،  طبية  حاالت 
لتلقي  المستشفى  إلى  نقلهم  تم  وقد  قلبية،  ونوبات 

العالج المتقدم.
أيضًا  بلغ   ،2019 يناير   26 إلى   2018 نوفمبر   2 فترة  ومن 
مرضى،  العيادة 403  في  العالج  تلقوا  الذين  المرضى  عدد 
من بينهم 127 شخصًا عانوا من أمراض أو إصابات طفيفة، 
209 من أمراض أو إصابات متوسطة الشدة، و67 من أمراض 
إلى  نقلوا  الذين  المرضى  عدد  ووصل  حادة،  إصابات  أو 

المستشفى على متن مركبات اإلسعاف 31 شخصًا.
الطبية  العيادة  تشغيل  الطبية  حمد  مؤسسة  وتتولى 
كان  لما  نقدمها  التي  الخدمات  توفير  أن  إال  سيلين،  في 
ممكنًا بدون التعاون مع المؤسسات األخرى، بما فيها وزارة 
البلدية والبيئة، والمكتب الهندسي الخاص، وبلدية الوكرة، 
وإدارة األمن في المنطقة الجنوبية وعدد من الجهات التي 

ساهمت في تأسيس هذه العيادة. 

* كيف يمكن االلتحاق بالكادر الوظيفي بمؤسسة حمد؟

نهجنا  تصميم  على  الطبية  حمد  مؤسسة  في  نحرص 
نسعى  الذين  العاملين  فئات  مع  يتوافق  بما  التوظيفي 
تتخصص  فرقًا  لدينا  أن  يعني  ما  أسرتنا،  إلى  ضمهم  إلى 
الرعاية  وأخصائيي  واألطباء،  التمريض،  كادر  توظيف  في 
هذه  من  كل  تحدد  حيث  اإلداريين.  والموظفين  المساندة، 
االختصاصات متطلباتها وشروطها المهنية لضمان توظيف 
أفضل الكفاءات في مؤسسة حمد الطبية، كما نوظف من 
أكثر  إلى  مختلف دول العالم، حيث ينتمي حاليًا موظفونا 
الدولي،  التوظيف  نشاط  إلى  وباإلضافة  جنسية،  مائة  من 
فنحن  المحلية،  المواهب  توظيف  على  بارز  بشكل  نركز 
السريرية  الكوادر  أفضل  وتوظيف  الستقطاب  بجد  نعمل 
الكامل  الدعم  نقدم  كما  وأطباء،  ممرضين  من  القطرية 

خالل  من  الطب،  مجال  في  العاملين  الشباب  للمهنيين 
تشجيعهم على متابعة تحصيلهم العلمي. باإلضافة إلى 
ذلك، لدينا أضخم برامج التدريب في مجال اإلدارة والتنمية 
المواهب  أفضل  واحتضان  تطوير  تضمن  التي  الوطنية 

القطرية لتصبح قادة المستقبل.

في  الذاتي  االكتفاء  قطر  دولة  تحقق  أن  تتوقع  هل   *
مجال الطب مستقباًل؟

شهدت قطر خالل العقود األخيرة تزايدًا مذهاًل في التعداد 
السكاني، الذي ارتفع من 600.000 في العام 2000 إلى 2.8 
مليون نسمة حاليًا. ويعد هذا النمو السريع أمرًا غير مسبوق 
الرعاية  قطاع  على  هائلة  ضغوطات  وضع  ما  العالم،  في 
الصحية لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات التي نقدمها 
للمرضى، إال أن استجابتنا كنظام صحي لتلبية هذا الطلب 
المتزايد كانت قوية، فخالل السنتين األخيرتين فحسب، أي 
ومراكز  مستشفيات  ثمانية  افتتحنا  و2018،  بين 2016  ما 
الحادة،  الرعاية  لتوفير  العام  للقطاع  تابعة  جديدة  صحية 
خاصة، وتسعة مراكز جديدة  إلى ثالثة مستشفيات  إضافة 
صحيان  مركزان  فيها  بما  األولية،  الصحية  والرعاية  للرفاه 

للعمال تابعان للهالل األحمر القطري.
مجال  في  بارزًا  تقدمًا  قطر  دولة  حققت  ذلك،  جانب  إلى 
تدريب وتطوير الجيل الجديد من أخصائيي الرعاية الصحية، 
الطبية  حمد  مؤسسة  بين  القائمة  الشراكة  وتشكل 
وجامعة قطر خير مثال على ذلك، حيث يقوم حاليًا 46 من 
أطباء المستقبل من كلية الطب بجامعة قطر بإتمام فترة 
والوكرة،  الخور  مستشفيي  في  الميداني  الطبي  التدريب 
المجموعة  هذه  وتشّكل  أسبوعًا،  عشر  أربعة  تدوم  والتي 
من  األولى  الدفعة  القطريين  الطلبة  من   19 تضّم  التي 
طلبة الطب العام في كلية الطّب بجامعة قطر، كما تجسد 

الجيل المقبل من الكادر الطبي في قطر. 
وال شك أن استثمارنا الهائل في بنيتنا التحتية قد ساهم 
في تقوية مكانتنا لتلبية التزايد المرتقب في الطلب خالل 
السنوات القليلة المقبلة، فإن توفير رعاية صحية ذات جودة 
عالية ال يمكن تحقيقه بمفردنا، وإنما بالتعاون مع اآلخرين، 
االستقاء  تخشى  ال  دولة  أنها  قطر  به  تتمتع  ما  أروع  ومن 
تقديم  على  لمساعدتنا  الدولية،  والشراكات  الخبرات  من 

األفضل.
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مواكبة التحديات

بقلم: نادين حسن علي بن علي 

شركة  وشريكه  علي  بن  علي  الراحل  جدي  افتتح   ،1965 العام  في 
المطار,  طريق  على  البيبسي  مصنع  في  الدوحة  أدوية  مستودع 
وكانوا يهدفون لتلبية الطلب المحلي بأفضل وأجود أنواع المنتجات 
والمستحضرات الطبية. واآلن وبعد ستون عاما, نعمل من خالل أفرعنا 
المتعددة في قطر بعد أن توسعت شركتنا كثيرا وتنوعت المنتجات 
التي نعمل بها لتشمل المواد االستهالكية والمعدات الطبية والمواد 
مبادئنا  أن  إال  وتوسعها,  شركتنا  في  الكبير  التغير  ورغم  الغذائية. 

األساسية في العمل لم تتغير أبدا وبقيت ثابتة.
واجهت قطر تحديات اقتصادية كبيرة في األشهر الثمانية عشر األخيرة 
عن  انقطاعها  وعدم  البضائع  توريد  لضمان  طاقتنا  بكل  عملنا  وقد 
السوق المحلي وذلك بإيجاد البدائل أو تغيير طرق االستيراد بدال من 
المرور عبر دول الحصار, لقد كان عمل مضن ولكننا فخورون بأننا نتقن 

مهنتنا ونلتزم بمعاييرنا المهنية.
نحن  بل  الوحيدون،  زبائننا  هم  والصيدليات  التجارية  المحال  ليست 
والمنتجات  بالمستلزمات  أيضا  والمستشفيات  الطبية  للعيادات  نزود 

الطبية.
نما   ،  2012 عام  في  الصحية  الرعاية  مجال  في  العمل  بدأنا  أن  منذ 
وتضاعف حجم مبيعاتنا في هذا المجال ستة أضعاف, فنحن نوفر اآلن 
أحدث  إلى  طبية  وصفة  إلى  تحتاج  ال  التي  األدوية  من  بدًءا  شيء  كل 
منتجات التكنولوجيا الحيوية. نحن ندرك تماًما مدى أهمية هذه السلع 
للمستهلك المحلي والمرضى, لذلك أنا سعيدة بالفعل ألننا أسهمنا 
ولو بدور بسيط في مجال خدمات الرعاية الصحية األساسية وساعدنا 

على أن تظل تلك الخدمات متاحة دون توقف.
بصدد  ونحن  أكثر  الصحية  الرعاية  مجال  في  عملنا  لتوسيع  نتطلع 

استيراد المزيد من المنتجات الطبية العالية الجودة للسوق المحلي.
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مدير عام مستودع أدوية الدوحة.. بنجامين مارتيس:

نقدم أفضل الخدمات والمنتجات
منذ أن تأسست الشركة في عام 1960 بشراكة بين علي بن علي 

وناصر بن خالد ونحن نسعى في شركة مستودع أدوية الدوحة 
لتحقيق الريادة دوما،  مما يعني أننا في هذا المجال منذ ثمانية 

وخمسين عاما، حتى أصبحت شركتنا واحدة من أكبر خمسة موزعين 
لألدوية في قطر في مجال السلع سريعة االستهالك، وكذلك نعمل 

مع مستشفى حمد، ولدينا معهم شراكات حقيقية على مدار 
العقود الماضية، وتنقسم شركتنا إلى ثالثة أقسام رئيسية؛ وهي 

جونسون آند جونسون، فارما وقسم السلع االستهالكية.
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المنتجات  إيصال  إلى  شركتنا  خالل  من  ونهدف 
للمستهلكين في الوقت والمكان المناسبين وبالسعر 
المناسب، فاألمر الذي نؤمن به بشكل أساسي هنا هو 
بأسعار  وتقديمها  والمنتجات،  الخدمات  أفضل  توفير 
في المتناول لشركائنا وللمستهلكين عموما في دولة 

قطر.

ومع وقوع الحصار الذي فرض على دولة قطر يوم الخامس 
من يونيو عام 2017، تفاجأنا كغيرنا بالتغير الطارئ الذي 
آنذاك،  القطرية  الحكومة  موقف  ننسى  ال  ولكننا  حدث، 
جميع  ويسرت  والتسهيالت،  الدعم  كل  لنا  وفرت  حيث 
مما  البالد،  إلى  الطبية  المواد  تدفق  الستمرار  السبل 

ساعد على أال يشعر أحد من عمالئنا بأي نقص منها.
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وفي الواقع، لم نخسر كثيرا بفضل الخطط البديلة التي 
ولم  السلع،  بعض  واستبدال  الفور،  على  تفعيلها  تم 
والفعالة  الناجعة  البدائل  بفضل  ذلك  من  أحد  يشتِك 

المتوفرة حاليا.
شراكات  بعقد  وقمنا  الفور،  على  الوضع  مع  تعاملنا  لقد 
جديدة، وعّوضنا كثيرا من المنتجات التي توقف استيرادها 

بسلع  عنها  واستعضنا  الحصار،  دول  من  ورودها  بسبب 
هناك  وكانت  وغيرهما،  وإيطاليا  كتركيا  أخرى  دول  من 
بعض المخاطر قد واجهتنا، ولكننا تجاوزناها تماما، حتى 
أننا نعمل بشكل أفضل من ذي قبل، ومن تلك الصعوبات 
الفوط  من  نوع  توريد  خسرنا  عندما  أننا  واجهتنا  التي 
مع  وتواصلنا  فورا،  البديل  إيجاد  وقررنا  لألطفال،  الصحية 
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شركة »حياة كيميا« التركية، وبدأ توريد الفوط الصحية 
عبر الجو حتى أوجدنا طرق استيراد أكثر سالسة مع مرور 
الوقت، كما كانت منتجاتهم ذات جودة أعلى وسعر أرخص 
من تلك التي كنا نستوردها من قبل، وهكذا تجاوزنا مثل 
تلك العقبات واألضرار الناجمة عن الحصار، حتى أننا بدأنا 

باستيراد مواد أخرى من تلك الشركة التركية.

جديدة  وكاالت  تسع  حوالي  نضم  أن  استطعنا  لقد 
لشركتنا خالل العام الماضي، وأحرزنا تقدما فاق التوقعات 
بزيادة قدرها 15% في عام 2018 عنها في عام 2017، 
مما يعني أن أضرار الحصار لم تتالَش فحسب، وإنما بدأنا 

بالتوسع والتطور من جديد.
كأسرة  الدوحة  أدوية  مستودع  شركة  في  نعمل  نحن 
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بجد  يعمل  هنا  فالجميع  نجاحنا،  سر  وهذا  واحدة، 
الموظفين  أمهر  من  لدينا  العاملين  وجميع  وإخالص، 
بفائدة  إليماننا  المجاالت،  مختلف  في  والمتخصصين 
على  ذلك  وانعكاس  البشرية،  الموارد  في  االستثمار 

مستوى العمل وجودته.
تزيد  لمدة  هنا  وعملي  المنطقة  في  تجربتي  خالل  من 

في  الصحية  الرعاية  مستوى  أن  أرى  عاما،  األربعين  على 
قطر من أكثرها تطورا، ومن أفضل الخدمات التي تقدم 
للجمهور في هذا المجال الحيوي، فما نراه من مستوى 
ومعايير للخدمات الطبية هنا، خاصة في القطاع العام، 
والسعر  الجودة  حيث  من  العالمية  المعايير  يفوق  يكاد 

الزهيد.
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د. أسامة مقار:

نسعى لتوفير األدوية النادرة

في البداية نريد أن نعرف منك أبرز إنجازات 
مستودع أدوية الدوحة خالل العام 2018؟

لدينا بسبب  أزمة  المعروفة حدثت  الخليجية  األزمة  بعد 
بدأنا  هنا  ومن  دبي،  من  تأتينا  كانت  التي  التوريدات 
التوريدات  تلك  تأتي  لكي  األم  الشركات  مع  التواصل 
الخاصة  إجراءاته  األمر  لهذا  كان  وبالطبع  مباشرة، 
السريعة  القرارات  من  وغيرها  الشحن  بطرق  المتعلقة 
األزمة  تلك  لتفادي  قصير  وقت  في  اتخذناها  التي 

وتخطيها بال خسائر، وهو ما كان بالفعل.

وما الصعوبات التي واجهتكم أثناء التعامل 
مع األزمة؟ وكيف تم تجاوزها؟

أية  لدينا  تحدث  ولم  جيد،  بشكل  الموضوع  بدراسة  قمنا 
عقبات، واستطعنا أن نمر بسالم، فعلى سبيل المثال كان 
تعاملنا مع بعض الشركات في السعودية، واستطعنا في 
فترة قصيرة جدًا أن نجد البدائل المناسبة من أوروبا، وبكل 
صدق نحن أسرع شركة تخطت هذه األزمة بالمقارنة بالشركات 
األخرى داخل قطر في نفس مجالنا، ويرجع الفضل بعد اهلل 
تعديل  استطعنا  تقريبًا  شهر  فخالل  الفعل،  رد  سرعة  إلى 
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االتفاقيات والعقود مع الشركات األم في أوروبا وأمريكا.
والبدائل،  الحلول  وضح  في  وبدأنا  جيدًا،  الموقف  ودرسنا 
ووفقًا  مخزون،  من  لدينا  بما  نعمل  كنا  الوقت  نفس  وفي 
تقدمنا خطوات كبيرة  للوضع  وتحليل  دراسة  لما خرج من 
لألمام من أجل معالجة الموقف والعمل على إيجاد البدائل 
المناسبة، واستطعنا أن نوفر كافة احتياجات السوق بدون 

أي نواقص، وكان ذلك بمساعدة وزارة الصحة كما ذكرت.

وهل كانت هناك تسهيالت من وزارة الصحة؟

بالطبع، كانت هناك تسهيالت واضحة ونشكر عليها وزارة 
والصعوبات  العقبات  كافة  بتذليل  يتعلق  فيما  الصحة 

التي كانت ستواجهنا لتفادي هذه المرحلة الصعبة، فقد 
بخصوص  الصحة  وزارة  موافقات سريعة من  على  حصلنا 
األدوية التي استبدلناها بغيرها من تلك التي كانت تأتينا 
من شركات داخل دول الحصار، سواء اإلمارات أو السعودية.

وهل كانت تلك البدائل بنفس جودة األدوية التي 
تم االستغناء عنها؟

بكل تأكيد، فمن حسن الحظ أن البدائل كانت أفضل بكثير 
من حيث الجودة، فعلى الرغم من إيجاد هذه البدائل في 
التي  المعايير األساسية  نتنازل عن  أننا لم  إال  وقت قصير 
التي  فالشركات  بالجودة،  تتعلق  والتي  لها،  وفقًا  نعمل 

» األدوية البيولوجية« من أهدافنا الرئيسية في المرحلة المقبلة
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في  معها  نتعامل  كنا  التي  تلك  من  بدالً  معها  تعاملنا 
الجودة وأفضل،  األدوية بنفس  اإلمارات والسعودية تقدم 
تورد  كانت  التي  األم  الشركات  مع  أيضًا  تعاقدنا  أننا  كما 
إلى اإلمارات والسعودية، وبالتالي لم يختلف أو يقل عنصر 

الجودة في ما تعاقدنا عليه حديثًا وعقب تلك األزمة.

كان  بل  بالسلب،  عليكم  يؤثر  لم  فالحصار  إذن 
انطالقة أقوى لكم؟

وصلت  فائدة  حققنا  قطر  على  الحصار  فبعد  بالفعل،   -
قبل  النسبة  هذه  من  أقل  نحقق  كنا  بينما   ،%13 إلى 
أن  نستطيع  والمؤشرات  فباألرقام  وبالتالي  األزمة،  تلك 
تكن  ولم  قطر،  في  علينا  خير  أزمة  كانت  أنها  نؤكد 

سلبية على اإلطالق.

وماذا عن التوسع في الجانب اإلنشائي لديكم؟
طبقًا  لألدوية  جديدًا  مخزنًا  أنشأنا   ،2018 العام  خالل   -
كذلك  المتبعة،  والعالمية  القطرية  والمعايير  للمواصفات 

اللوجيستك  المناطق  في  جديدة  أرض  قطعة  على  حصلنا 
للمخازن  احتياجنا  نتيجة  ذلك  وكل  الدولة،  قدمتها  التي 
بسبب النمو الخاص بنطاق عملنا، ألننا ننمو ونتصاعد سواء 
فيما يتعلق بالشركات التي نعمل معها حاليًا، أو من خالل 
التي  الجديدة  الشركات  طريق  عن  به،  نقوم  الذي  التوسع 

نتعاقد معها.

ما الجانب األقوى واألكبر بمستودع أدوية الدوحة؟
الشركة  أكبر جانب في  بـ”Pharma”، هو  الخاص  الجانب   -

نتطور ونتوســع ونستثمر 
في اإلنشــاءات الجديدة وفقًا 

لمعاييــر الجودة العالمية
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التي أسست في العام 1960، ويضم هذا الجانب 25 شركة 
المثال:  سبيل  على  الشركات  هذه  مجموع  ومن  تقريبًا، 
وغيرها،   ،LEO- AMGEN- hikma-phzer-Biogen
وتشمل هذه الشركات كافة المناطق العالجية بقطر، سواء 
أو أمراضا حادة أو  أكانت هذه األدوية بيولوجية أو كيميائية 
مزمنة، تبدأ من مضادات حيوية ومسكنات حتى أدوية النخاع 

الشوكي وأدوية السرطان وغيرها.

ما تطلعاتكم وطموحاتكم في العام الجديد؟
الخاص  وهو  عالمي  اتجاه  هناك  الحالي،  الوقت  في   -

الشراكات  من  العديد  ولدينا  البيولوجية«،  بـ»األوية 
ومنها  العالم،  في  األدوية  شركات  بكبرى  تجمعنا  التي 
العام  في  بدأنا  وقد   ،phzer”، AMGEN، Biogen”
األدوية  وأحدث  معظم  توفير  نواصل  ومازلنا  الماضي 
عند  الشوكي«  »النخاع  أدوية  مثل  والنادرة  المتطورة 
كانت  وقطر  األدوية،  من  جدًا  نادرة  نوعية  وهذ  األطفال، 
األصلية  الدول  بجانب  األدوية،  لهذه  الموفرة  الدول  أولى 
في  مستمرون  فنحن  وبالتالي  بتصنيعها،  قامت  التي 
وكذلك  الجانب،  هذا  في  للتوسع  ونخطط  الطريق،  هذا 
بدأنا مع بداية العام الجديد توفير حقن جديدة لمعالجة 
زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، وهذا دواء حديث جدًا، 
لعالج  تقليدية  أدوية  أية  بكثير من  أكبر  فائدته  ستكون 
واحدة  مرة  تتناول  حقنة  عن  عبارة  فهو  الكوليسترول، 
اإلصابة  خطورة  تخفيض  تستطيع  أسبوعين،  مدار  على 
التقليدية،  باألدوية  مقارنة   %60 بنسبة  القلب  بأمراض 
واستطعنا- والحمد هلل- توفيرها في قطر ومستشفى 

حمد وكل ما هو تابع لها من مستشفيات.

حقن جديدة لمعالجة ارتفاع 
الكوليسترول في الدم
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لدينا شراكات مع جونسون آند جونسون
المدير التجاري في شركة »مستودع أدوية الدوحة«.. ام بي سريدار:

أكبر  وهي  جونسون«،  آند  »جونسون  هي  الدوحة  أدوية  مستودع  شركة  في  هنا  لدينا  الوكاالت  أبرز  من 
شركة أدوية ومنتجات طبية في العالم، ولدينا شراكة معهم منذ أكثر من خمسة وأربعين عاما، كما أننا 

 .)OTC(  الموزعون الوحيدون لمنتجاتهم االستهالكية واألدوية التي ال تحتاج لوصفات طبية
وهناك بعض المنتجات األساسية التي نقوم بتوفيرها للمستهلك في قطر، ومن أهمها تلك التي تخص 
األطفال من مواد صحية وحليب أطفال وغيره، كما أن بعض الماركات تندرج تحت مظلة جونسون آند جونسون 
كمنتجات »|كير فري«  و»لسترين« و»نيتروجينا« و»كلير آند كلير«، وغيرها من الماركات األخرى لألدوية التي 

ال تتطلب وصفة طبية، مثل »نيزورال« و»نيكوريت« وغيرها.
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السوق القطري من أهم األسواق العالمية
لمنتجات  األوسط  الشرق  في  مستهلك  أكبر  هي  قطر 
جونسون آند جونسون من حيث عدد السكان مقارنة بكمية 
مما  الثالث،  أو  الثاني  المركز  في  تكون  وربما  االستهالك، 
يجعلها من أهم األسواق في العالم لشركة جونسون آند 
جونسون، وقد ظهرت تلك الشراكة الحقيقية بعد الحصار 
الذي فرض على قطر، مما دفع بالشركة األم إلى إيجاد بديل 
فوري للمنتجات التي كانت تصنع في إحدى دول الجوار والتي 

كانت ضمن دول الحصار.

ولدينا العديد من األنشطة االجتماعية ومساهمات عدة في 
مجال التوعية بالصحة العامة، فقد أجرينا عدة برامج وحمالت 
توعوية في مختلف األماكن، منها الحملة التي قمنا بها في 
المنطقة الصناعية بالشراكة مع بعض العيادات الطبية، حيث 
وفرنا جميع المواد التي وزعت على العمال من قاطني تلك 
المنطقة، وحرصنا على تقديم عدة ندوات ودورات بمختلف 
أفضل  حول  للجميع  المعلومة  إيصال  نضمن  كي  اللغات 
الممارسات الصحية، وكيفية الوقاية من األمراض، والمحافظة 

على جسم سليم وصحي.
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نحرص على القيام بحمالت توعوية
كما قمنا بحملة توعوية في اللولو مول، باالشتراك مع 
بعض األطباء، لنشر التوعية بين األمهات حول كيفية 
الوسائل  وأفضل  الوالدة،  حديثي  األطفال  مع  التعامل 
عموما،  الطفل  صحة  على  المحافظة  في  أمانا  وأكثرها 

بالمجان. وكانت 
لتعليم  الموالت  في  توعية  بحملة  أيضا  قمنا  كما 

الناس أفضل الطرق الصحية للمحافظة على سالمة 
للمحافظة  السليمة  الطبية  والوسائل  أسنانهم، 
مما  وغيرها  الفم،  أمراض  من  والوقاية  اللثة،  على 
من  بعض  بتوزيع  وقمنا كذلك  المجال،  بهذا  يتعلق 
منتجاتنا التي تعنى بتعقيم الفم واألسنان بالمجان، 
وذلك بهدف نشر الوعي بين العموم حول هذا األمر 

المهم.
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الثقافة  تعزيز  في  ومختصون  خبراء  لدينا 
الصحية

مهمتهم  والمختصين  المندوبين  من  العديد  ولدينا 
الممارسات  حول  المجتمع  في  التوعية  نشر  األساسية 
الصحية، فتقع على عاتقنا مسؤولية اجتماعية وشراكة 
وخصوصا  البالد،  في  الصحية  المنظمات  مع  أساسية 
أو  تجاريا  فقط  ليس  فهدفنا  الطبية،  حمد  مؤسسة 
ربحيا، وإنما المساهمة في الجهود والمساعي الوطنية 
حريصون  فنحن  الناس،  بين  الصحية  الثقافة  لتعزيز 

والسالمة،  بالصحة  تعنى  التي  المبادرات  تبني  على 
المستوى  على  المساهمات  تلك  من  العديد  ولدينا 

الوطني.
نعمل على العديد من المبادرات الخيرية

بحملة  للسرطان  القطرية  الجمعية  مع  بالشراكة  قمنا 
وطرق  الثدي  سرطان  من  الوقاية  حول  وطنية  توعية 
تلك  تكللت  وقد  له،  المبكر  واالكتشاف  معه،  التعامل 
الندوات  من  العديد  عقدنا  حيث  الباهر،  بالنجاح  الحملة 
وبعض  للسرطان  القطرية  الجمعية  بإدارة  التثقيفية 
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النساء،  من  العديد  حضرها  والتي  اآلخرين،  الشركاء 
أكثر  من  هو  الثدي  سرطان  ألن  الموضوع  هذا  واخترنا 
أنواع السرطان شيوعا وانتشارا، ويمكن عالجه بسهولة 
إذا اكتشف مبكرا، فمن الواجب التنبيه من مخاطره، وقد 

كانت الحملة برعاية جونسون آند جونسون.
ولدينا بعض المبادرات الخيرية، كإقامة إفطارات مجانية 
في الشهر الكريم للعمال ومحدودي الدخل في سكنهم 
بالمنطقة الصناعية، باإلضافة إلى توزيع الهدايا عليهم.

قطر تشهد طفرة في المجال الطبي 
والرعاية  الطب  مجال  في  طفرة  قطر  دولة  وتشهد 
درجات  أقصى  توفير  علينا  يحتم  الذي  األمر  الصحية، 

السوق  في  للمستهلكين  الالزم  كل  وتوفير  الجودة، 
من  قطر  على  فرض  الذي  الحصار  منعنا  فقد  المحلي، 
استيراد البضائع التي كانت تأتي من دول الجوار، ولكن 
فمهمتنا  منها،  أفضل  أخرى  بدائل  أوجدنا  ما  سرعان 
األفضل  وتوفير  بأول،  أوال  السوق  متابعة  هي  أيضا 
أيضا  ننسى  وال  والجودة،  األمان  حيث  من  للمستهلك 
السعر، فحتى وإن أصبحت بعض المنتجات تأتي بتكلفة 
على  وحافظنا  األسعار  على  أبقينا  أننا  إال  أعلى،  شحن 
سعر كل منتج كما كان في السابق، ولكن هذا األمر لم 
يؤثر علينا كثيرا، فنحن في السوق المحلي منذ حوالي 
ونسعى  المستهلكين،  ثقة  وكسبنا  عاما،  خمسين 
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دوما للحفاظ عليها.
وكالة  لدينا  فنحن  شركتنا،  من  اآلخر  للقسم  بالنسبة 
من  ويتوافر  والعقاقير،  باألدوية  تعنى  والتي  »فارما«، 

خاللها العديد من األدوية األساسية في الصيدليات.
لتخزين  المجهزة  الشاحنات  من  أسطول  أكبر 

األدوية
وإلى  من  ونقلها  منتجاتنا  تخزين  على  دائما  نحرص 
مناسبة  ومبردة،  مجهزة  شاحنات  في  المستودعات 

المستهلك  فإن  وبالتالي،  السلع،  تلك  لطبيعة  ومالئمة 
يتلقى المنتج في أفضل حال، وكما يجب أن يكون، فنحن 
بشكل  مخزوننا  نتفقد  كما  مخازننا،  باستمرار  نتفحص 
ويتم  باستمرار،  السوق  احتياجات  تلبية  لضمان  دوري، 
تسليم طلبات العمالء خالل 48 ساعة، مما يضمن كفاءة 

التوزيع.
وقتما  شاء،  أينما  للمستهلك  خدماتنا  إيصال  هو  وشعارنا 

شاء وبالسعر الذي يشاء.





52

»2018« عام إنجازات.. ونطمح للمزيد
شهد العام الماضي تحقيق العديد من اإلنجازات المذهلة، ولعّل اإلنجاز المبهج الذي أسعدنا جميعًا أكثر من 
غيره هو تخريج 13 طبيبًا قطريًا في شهر مايو الماضي، حيث احتفت وايل كورنيل للطب- قطر بتخريج دفعة 
تضّم أكبر عدد من األطباء القطريين منذ تأسيسها، فقد شّكل األطباء القطريون أكثر من ثلث الدفعة التي  
تخّرجت  في 2018، والذي بلغ مجموع خّريجيها 34 طبيبًا، وانضّمت هذه الكوكبة من األطباء والطبيبات المتميزين 
إلى جيل جديد وواعد ومتزايد من المواطنين القطريين المتعلمين تعليمًا رفيعًا، الذين سيسهمون معًا في 
بناء مستقبل بلدهم، ورفد مسيرته، ويدّل مثل هذا اإلنجاز داللة واضحة على جهودنا الدؤوبة في التواصل 
بالعلوم  والشغوفين  والطموحين  الموهوبين  الطالب  تحديد  أجل  من  قطر،  أنحاء  في  الثانوية  المدارس  مع 
 الحتضانهم وتعزيز حماسهم وتثبيت خطاهم نحو تحقيق ما يصبون إليه كأطباء ممارسين وعلماء متمرسين. 
وأوّد هنا أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى كافة أعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية في وايل كورنيل للطب – 
قطر، الذين عملوا دون كلل أو ملل وبالتزام تام لتحقيق هذا اإلنجاز، وأيضًا للقيادة القطرية ولمؤسسة قطر 

لدعمهما غير المحدود لنا ولجهودنا في هذا المجال.

عميد وايل كورنيل للطب - قطر.. الدكتور جاويد شيخ:
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وإلى جانب تخريج  دفعة من األطباء الجدد الذين سيمارس 
العديد منهم مهنة الطب هنا في قطر، أتاحت لنا السنة 
من  التدريسية  الهيئة  أعضاء  عدد  زيادة  فرصة  الماضية 
المؤسسات الشريكة إلى قرابة 600 طبيب، وُتعّزز مثل هذه 
الخطوات، مقرونة بجهودنا المكثفة والصارمة والمتواصلة في 
مجال التنمية المهنية، زخم قدرتنا في وايل كورنيل للطب - 

قطر على توجيه مسار التمّيز في رعاية المرضى في قطر. 
الفتة  نجاحات  فترة 2017 - 2018  في  أيضًا  شهدنا  وقد 
ومشجعة في مجال البحوث العلمية، وتوّصل علماء وباحثو 
مهمة  علمية  اكتشافات  إلى  قطر   - للطب  كورنيل  وايل 
نخبة  مع  بالتعاون  ها  جلُّ تحقق  عدة،  مجاالت  امتداد  على 
فعلى  العالم.  وحول  قطر  في  المرموقة  المؤسسات  من 
سبيل المثال، تعاون باحثو الكلية مع زمالء لهم في وايل 
كورنيل للطب – نيويورك، وسدرة للطب، من أجل تحليل 
المادة الجينية ألكثر من ألف من المواطنين القطريين، بغية 
تحديد الصلة بين التغيرات الجينية واالستقالب، وفي نهاية 
المطاف، فقد تساعد مثل هذه الدراسة العلماء على تقديم 
رعاية شخصية، حسب كل حالة على حدة، بما يعزز فاعلية 
المنطقة.  بلدان  وعموم  قطر  لسكان  العالجية   الخيارات 
وإلى جانب ذلك، شهدت السنة الماضية اكتشافات جديدة 
الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  شملت،  مجاالت  في  مهمة 
االنتشار  واسعة  األمراض  أحد  المبيضين،  تكّيس  متالزمة 
الدموية  واألوعية  القلب  وأمراض  والسكري  المنطقة،  في 

واالستقالبيات وتأشير الخاليا.
مختبرات  إلى  الالفتة  والنجاحات  اإلنجازات  تلك  امتّدت  وقد 
الكلية، فقد استضفنا في الدوحة في شهر فبراير الماضي 

العالمية  الشركات  وأشهر  أبرز  من  نخبة  عن  ممثلين 
المختصة في مجال الرعاية الصحية، للمشاركة في فعالية 
نسختها  في  السنوية،  األكاديمية«   - الصناعية  »التحالفات 
الباحثين  بين  الوصل  همزة  بدور  تقوم  والتي  الثانية، 
والمستثمرين، من أجل تسهيل تسويق االكتشافات العلمية 
 تجاريًا، وهو ما يدعم تنويع القاعدة االقتصادية لدولة قطر. 
وتؤكد مثل هذه المبادرات عزمنا على توطيد المكانة الصاعدة 
لقطر كأحد المراكز اإلقليمية المضاهية للمراكز العالمية في 
مجال بحوث الطب الحيوي، وفي الوقت نفسه عزمنا على أن 
يستفيد اقتصاد قطر ومجتمعها من االكتشافات العلمية 

والطبية المتحققة هنا.
وبالمثل، تجّسد هدفنا بأن نكون قوة مؤثرة نحو األفضل 
»صحتك  حملة  في  المستمر  توّسعنا  في  مجتمعنا،  في 
وايل  تقودها  التي  العامة  الصحية  التوعية  حملة  أوالً«، 
كورنيل للطب - قطر، إذ أطلقت الحملة في شهر فبراير 
المبادرة  هذه  إطار  وفي  قطرنا«،  »خير  مبادرة  الماضي 
مجموعة  في  موسعة  خضراء  بيوت  تركيب  تم  الطموحة 
من  وفيرة  كمية  إلنتاج  القطرية  المدارس  من  مختارة 
مع  القطرية،  السوق  في  وطرحها  والخضراوات،  الفواكه 
إعادة استثمار جميع العوائد المتأتية منها لتمويل توسيع 
المشروع. وال يتعّلم النشء من خالل هذه الخطة االبتكارية 
في  يكتسبون  بل  فحسب،  الصحية  التغذية  مفاهيم 
والتجارة  الزراعية  العلوم  عن  أساسيًا  فهمًا  نفسه  الوقت 
والتسويق، ويسهمون في تحقيق مفهوم األمن الغذائي 

في قطر، وخطة الدولة في مجال االستدامة.
ونتطّلع إلى تحقيق المزيد من اإلنجازات في عام 2019.
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تستمر مؤسسة  حمد الطبية  في تقديم الخدمات الطبية بالجودة والكفاءة المعتادة في جميع المستشفيات 
تطورت  الحمد  وهلل  والمقيمين،  الوطن  أبناء  وعزيمة  الرشيدة،  قيادتنا  توجيهات  بفضل  وذلك  لها،  التابعة 
جميع الخدمات الصحية التي يتم تقديمها، سواء الخدمات العالجية أو الوقائية، حيث ازدادت أعداد المراجعين 

المستفيدين من هذه الخدمات مقارنة بالعام الماضي.  

مؤسسة حمد الطبية:
جودة  الخدمات..

واستيعاب الكوادر القطرية



57



58



59

إلى  االستراتيجية،  الخطط  على  بناًء  المؤسسة،  وتسعى 
للجميع،  إيصالها  من  والتأكد  الخدمات،  وتطوير  التوسع 
وبالتالي إيجاد فرص وظيفية جديدة الستيعاب الخريجين 
والتمريض  الطب  تخصص  في  قطر  جامعات  من  الجدد 
والمهن الصحية المساندة، وتقوم المؤسسة بشكل دائم 
االجتماعية  والشؤون  اإلدارية  التنمية  وزارة  مع  بالتواصل 
والعمل لتزويدنا بكوادر قطرية لشغل الوظائف المتاحة 

في المؤسسة.
تخطط  جديدة  أعدادا  هناك  فإن  سبق،  ما  إلى  إضافة 
الخاصة  الموازنة  على  بناًء  الستقطابها  المؤسسة 
بالمؤسسة، وذلك لتغطية احتياجات المؤسسة من جميع 

التخصصات الطبية والطبية المساعدة والتمريض.
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 ،2022-2018 للصحة  الوطنية  االستراتيجية  مع  تماشًيا 
أنه  إذ  الصحي،  النظام  وتطوير  تنمية  مبدأ  من  وانطالقا 
وعالج  العامة  الصحة  على  الحفاظ  على  فقط  يقتصر  ال 
مجتمعات  في  نشط  استثمار  بمثابة  إنه  بل  المرضى، 
والموظفين  العاملين  ألن  ونظرًا  ومستقبلها،  األمة  هذه 
يشكلون إحدى المجموعات السكانية السبع ذات األولوية 
مؤسسة  ارتأت  فقد  للصحة،  الوطنية  االستراتيجية  في 
التابعين  للموظفين  عيادة  إقامة  األولية  الصحية  الرعاية 
لموظفي  األفضل  تقديم  على  منا  حرصا  وكذلك  لها، 
عمل  بيئة  تهيئة  بأن  منا  وإيمانا  األولية،  الصحية  الرعاية 

فإن  العمل،  مصلحة  في  تصب  صحية  وخدمات  مناسبة 
عيادة الموظفين تقدم العديد من الخدمات مثل:

الحادة  الحاالت  وعالج  وتقييم  العالجية  الرعاية  خدمات   •
والطارئة، بما في ذلك الفحص الدوري كلما سنحت الفرص، 
إمكانية  كذلك  والقلق،  لالكتئاب  الدوري  الفحص  مثل 

التحويل ألي منشأة أخرى تابعة للمؤسسة. 
• خدمات المعافاة واالستشارات: نظرًا لألهمية التي توليها 
برنامج  تطوير  يتم  سوف  لموظفيها،  الرعاية  مؤسسة 
معافاة شامل في مكان العمل، باإلضافة إلمكانية التحويل 
لهذه الخدمات المتوافرة حاليًا في المراكز الصحية التابعة 

عيادات متطورة لموظفي مؤسسة حمد
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للمؤسسة.
تركز  حيث  الوقائية:  المهنية  والسالمة  الصحة  برامج   •
هذه البرامج على الوعي بالسياسات والمبادئ التوجيهية 
المتعلقة بالصحة والسالمة في مؤسسة الرعاية الصحية 
برامج  العمل،  بيئة  وفحص  تقييم  ذلك  ويشمل  األولية، 

الوقاية من العنف، والرسائل التوعوية. 
العرضي  الفحص  توفير  للموظفين:  الصحي  المسح   •
للموظفين الذين يقومون بتغيير طبيعة العمل أو عند 

العودة من اإلجازة المرضية الطويلة.
هذا وتسعى المؤسسة، من خالل عيادة الموظفين، إلى 
والعاملين  للموظفين  والعقلية  البدنية  الرفاهية  تعزيز 
بالمؤسسة، مع التركيز على الفحص الدوري، مثل فحص 
الدم،  في  السكر  معدل  الدم،  )ضغط  الحيوية  القياسات 
الصحة  وفحص  الجسم(  كتلة  وقياس  الطول،  الوزن، 

العامة  الصحة  على  الحفاظ  في  يساهم  مما  النفسية، 
العمل،  مكان  في  اإلنتاجية  زيادة  في  ويسهم  للعاملين 
وأقل  إبداًعا  أكثر  عمل  بيئات  تشكيل  على  ويساعد 
الفردي  السلوك  على  الكبير  التأثير  إلى  إضافة  إجهاًدا، 

والنتائج التنظيمية. 
متواصلة  الجهود  أن  األولية  الرعاية  مؤسسة  وتؤكد 
الصحية  الخدمات  بمستوى  االرتقاء  أجل  من  ومستمرة 
تسخير  ويتم  مستمرة،  بصفة  وتطويرها  المقدمة، 
في  يأتي  وهذا  ذلك،  أجل  من  واإلمكانيات  الجهود  جميع 
إدارتها  ظل  في  قطر،  الغالية  دولتنا  وإصرار  سعي  إطار 
الرشيدة، على منح القطاع الصحي جل الرعاية واالهتمام، 
الدعامة  تشكل  التي  الحيوية  القطاعات  من  باعتباره 

األساسية لبناء الوطن.
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حول  للمؤسسة  االستراتيجية  والخطط  لألهداف  وفقا 
وحسب  الخدمات،  على  الحصول  وتيسير  تسهيل 
له،  مخطط  هو  لما  وفقا  الموضوعة  الزمنية  الخطط 
صحية  مراكز   4 تشغيل  الحمد،  وهلل   ،2018 عام  شهد 
مركز  وأخيرا  والوعب،  والوجبة  معيذر  وهي  جديدة، 
جامعة قطر، الذي تم تشغيله تجريبيا في 2018/12/16، 
بمشيئة  جدا  قريبا  رسميا  تشغيله  عن  اإلعالن  وسيتم 

اهلل. وجدير بالذكر أن مركزي معيذر والوجبة الصحيين 
من طراز المراكز التي تقدم خدمات الصحة والمعافاة.

الموجودة  للمراكز  كبيره  إضافة  تمثل  المراكز  وهذه 
الضغط  تقليل  في  كبير  بشكل  تساهم  حيث  حاليا، 
على تلك المراكز، إضافة إلى تسهيل الوصول للخدمات 
السكانية،  للكثافات  الجغرافي  للتوزيع  وفقا  المتميزة 
مركزًا   27 للمؤسسة  التابعة  المراكز  إجمالي  ليصبح 

مراكز صحية جديدة 
في »2018«.. ورعاية خاصة للمراجعين  
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صحيًا. 
وفي إطار الجهود المستمرة لمؤسسة الرعاية الصحية 
الطبية  الخدمات  من  مستوى  أعلى  لتوفير  األولية 
والرعاية الصحية ألبنائنا الطالب في المدارس، فإنه يتم 
حاليا تقديم خدمات الصحة المدرسية في 273 مدرسة 
االستراتيجية  أهداف  مع  انسجاما  ذلك  ويأتي  حكومية، 
طريق  عن  ذلك  ويتم   ،2018 للصحة  الثانية  الوطنية 

طاقم تمريضي مؤهل ومدرب تدريبا عاليا، حيث يكون 
محور االهتمام لتقديم خدمات شمولية ومتكاملة تتميز 
بجودة عالية، لحث الطالب على اتباع أنماط الحياة الصحية، 
وكذلك تقديم كافة الخدمات التمريضية والطارئة لهم 

إن استدعى األمر خالل اليوم الدراسي.
ولقد تم تطبيق نظام الملف الصحي اإللكتروني للطالب 
اإلنجازات  أهم  أحد  يعد  والذي  الحكومية،  المدارس  في 
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بالصحة المدرسية، حيث تم ربط  139 مدرسة حكومية 
للخطط  ووفقا   ،2018 ديسمبر  شهر  بنهاية  إلكترونيا 
الموضوعة بمشيئة اهلل سيتم استكمال تدشين النظام 
بكافة المدارس خالل العامين القادمين، لما يمثله ذلك 
ألبنائنا  المدرسية  الصحة  خدمات  في  نوعية  قفزة  من 
الطالب في كافة المدارس الحكومية، حيث يتيح النظام 

وتمكين  الطبية،  للمعلومات  سلسا  تبادال  اإللكتروني 
مالحظاتهم  توثيق  من  المدرسة  وممرضة  ممرض 
مباشرة،  اإللكتروني  الصحي  الطالب  بملف  التمريضية 
المدرسة  ممرض  بين  للتواصل  نافذة  يخلق  الذي  األمر 
أي  أو  المختلفة  الصحية  المراكز  في  المعالج  والطبيب 

من المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية.
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الصحة  وزير  الكواري،  محمد  حنان  الدكتورة  سعادة  افتتحت 
في  التبغ  لمكافحة  الجديد  المركز   2018 عام  في  العامة، 
مؤسسة حمد الطبية، ويهدف هذا المركز إلى مكافحة التدخين 
الصحية  األضرار  من  والحد  المدخنين  أعداد  من  والتقليل 
القطري. المجتمع  في  التدخين  على  المترتبة  المدى   بعيدة 

 يقع المركز الجديد لمكافحة التبغ في المبنى رقم 311  في 
مدينة حمد بن خليفة الطبية، وقد تم تجهيز المركز بحيث 
ويتيح  والمراجعين  المرضى  من  كبيرة  أعدادًا  يستوعب 
بالتثقيف  المتصلة  النشاطات  تنفيذ  المركز  على  للقائمين 
في  للراغبين  الطبية  والمعالجة  النفسي  والدعم  الصحي 

من   1200 حوالي  المركز  ويستقبل  التدخين،  عن  اإلقالع 
 المرضى الجدد حيث ُيخّصص لكل منهم 6 جلسات للمتابعة.

وقد تّم اعتماد مركز مكافحة التبغ التابع لمؤسسة حمد الطبية 
وبذلك   ، العالمية  الصحة  قبل منظمة  متعاون« من  »كمركز 
قطر  في  األول  المتعاون  المركز  التبغ  مكافحة  مركز  يكون 
مع  التعاون  مراكز  وتشمل  الخليجي،  التعاون  مجلس  ودول 
منظمة الصحة العالمية عادة معاهد بحثية، وكليات جامعية، 
العام  المدير  قبل  من  تعيينها  يتم  أكاديمية  ومؤسسات 
لمنظمة الصحة العالمية للقيام بنشاطات تدعم الجهود التي 
تبذلها المنظمة حفاظًا على الصحة في مختلف بقاع العالم.  

افتتاح مركز مكافحة التبغ بحمد الطبية
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تم افتتاح المرحلة الثانية من مركز الجراحة المتكاملة الذي 
تم تزويده بأحدث المعدات واألجهزة الجراحية بمستشفى 

حمد العام. 
ويأتي تدشين المرحلة الثانية من مركز الجراحة المتكاملة كجزء 
من أضخم مشروع توسعي تشهده مؤسسة حمد الطبية منذ 
أكثر من عشر سنوات، وتضّم هذه المرحلة 16 غرفة الستقبال 
المرضى وتجهيزهم للدخول لغرف العمليات، و 30 غرفة إفاقة، 
اجتماعات  وقاعة  التمريضية  للكوادر  مخصصة  عمل  ومحطة 
وبيئات عمل بتصاميم حديثة للموظفين. وقد تم تجهيز غرف 
المرضى بأحدث أجهزة المتابعة والمالحظة الطبية لضمان أعلى 

مستويات السالمة والراحة للمرضى. 

حمد  مستشفى  في  الجراحية  الخدمات  توسعة  وتندرج 
القدرة  لتحديث وزيادة  إطار خطة طموحة وشاملة  العام في 
االستيعابية في المستشفى األكبر واألكثر انشغاالً في دولة 
قطر. ويقع المبنى الجديد بمحاذاة موقع مشروع إعادة تطوير 
وتوسعة قسم الطوارئ وإصابات الحوادث التابع لمستشفى 

حمد العام والذي يجري تشييده حاليًا.
وتعتبر هذه التوسعة جزءًا من التزام مؤسسة حمد الطبية 
الحوادث  وإصابات  الجراحة،  لخدمات  األساسية  البنية  بتعزيز 
وخدمات الطوارئ باإلضافة إلى توفير خدمات وتقنيات مبتكرة 
وتوفير  المستشفى  في  الجراحية  والقدرات  السعة  لتعزيز 

أفضل خدمات الجراحة المتاحة وأكثرها تقدمًا لسكان قطر. 

افتتاح المرحلة الثانية من مركز الجراحة المتكاملة
في مستشفى حمد العام
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في تطور طبي جديد شهده القطاع الطبي في دولة قطر؛ 
نجح فريق جراحي بمستشفى الرميلة التابع لمؤسسة حمد 
 55 عمره  لرجل  مبتورة  يد  وزراعة  توصيل  إعادة  في  الطبية 
عاًما كان قد بترت يده في أعلى منتصف الساعد إثر تعرضه 
العملية  هذه  تعد  حيث  الدوحة  خارج  منطقة  في  لحادث 
من  الساعد  بتر  مكان  لقرب  نظرًا  محليًا  نوعها  من  األولى 
من  العملية  بعد  المريض  تأهيل  تم  كما    . المرفق  عظمة 
 خالل فريق العالج الوظائفي لجراحة اليد بمستشفى الرميلة. 

7 ساعات  لقد تم إدخال المريض غرفة العمليات في غضون 
ساعات   9 الجراحي  الفريق  استغرق  وقد   ، الحادث  وقوع  من 
اليد من جديد في جسد  وزراعة  انتهاء توصيل  كاملة حتى 
المريض . بعد تثبيت العظام في منطقة البتر عند منتصف 
الشرايين  بتوصيل  اليد  جراحة  فريق  وقام  ؛  تقريبًا  الساعد 

الساعد  بقية  مع  المبتور  للجزء  واألنسجة  واألعصاب  واألوردة 
التروية  الستعادة  الميكروسكوبية  الجراحة  باستخدام 
وعقب   . الجسم  بقية  مع  وتوصيله  المبتور  للجزء  الدموية 
الجراحة بدأ المريض في تلقي برنامج العالج الوظائفي حيث 
استمر لنحو 6 شهور ؛ وقد ظهرت عالمات التحسن السريع 
واستخدامه  ساعده  تحريك  من  المريض  وتمكن  للحالة 
أخرى.  مرة  المعتادة  اليومية  األعمال  ببعض   للقيام 
تستعيد  أن  للعملية  الجراحي  الطبي  الفريق  رئيس  وتوقع 
العالج  فترة  إكمال  بعد  أفضل  بصورة  كفاءتها  المريض  يد 
بدأت  قد  والتجميل  اليد  جراحات  وحدة  بأن  ونوه  الوظيفي. 
نشاطها في عام 1996 وقامت بإجراء المئات من جراحات زرع 
األعضاء المبتورة وفقًا لمستويات الجودة العالمية لهذا النوع 

من الجراحات.  

نجاح فريق طبي بمستشفى الرميلة في زراعة يد مبتورة لرجل خمسيني
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تشهدها  التي  المستمرة  التوسعة  أعمال  إطار  في   
افتتاح خدمتين   2018 الطبية، تم خالل عام  مؤسسة حمد 
جديدتين هما وحدة تصوير القلب بالرنين المغناطيسي في 
لتحضير  الجديدة  الروبوتية  والصيدلية  ؛  القلب  مستشفى 
العالج الكيميائي في المركز الوطني لعالج وأبحاث السرطان. 
في  المغناطيسي  بالرنين  القلب  تصوير  وحدة  وتقدم 
للمرضى  شاملة  تشخيصية  خدمات  القلب  مستشفى 
المرفق.  هذا  في  الخارجية  العيادات  ومرضى  الداخليين 
القلب  تصوير  نظام  تعتمد  التي  الوحدة  هذه  وتعتبر 
بالرنين المغناطيسي ؛ األولى من نوعها في مستشفيات 
تكنولوجيا  إليه  توّصلت  ما  آخر  وتستخدم  المؤسسة 

التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب واألوعية الدموية. 
ويغني توفير وحدة متخصصة في تصوير القلب واألوعية 
الدموية بالرنين المغناطيسي في مستشفى القلب عن 
نقل المرضى الداخليين في المستشفى الى مستشفيات 
ومرافق أخرى إلجراء هذه الفحوصات التشخيصية، كما أن 
من شأن هذه التكنولوجيا الجديدة أن تسهم في االرتقاء 
بالنتائج العالجية ومستوى سالمة المرضى وتوفير أقصى 

سبل الراحة لهم. 
للقلب،  المغناطيسي  بالرنين  التصوير  وحدة  وستقوم 
ست  بإنتاج  الكاملة،  التشغيلية  المرحلة  بلوغها  عند 

عمليات تصوير تشخيصي يوميًا.

خدمات جديدة في مستشفى القلب والمركز الوطني
لعالج وأبحاث السرطان..
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العالج  لتحضير  متطورة  آلية  صيدلية  افتتاح  تم  كما 
السرطان.  وأبحاث  لعالج  الوطني  المركز  في  الكيميائي 
نوعها  من  الثانية  تعتبر  التي  الصيدلية  هذه  وتوظف 
تحتوي  التي  األدوية  إلعداد  روبوتيًا  جهازًا  المنطقة  في 
الكيميائي.  العالج  في  تستخدم  جدًا  خطرة  مواد  على 
المكونات  بمزج  تقوم  آلية  ذراعًا  الجهاز  يستخدم  حيث 
أو  الوريدية  المحاليل  أكياس  في  وتعبئتها  الالزمة 

أمبوالت األدوية أو المحاقن. 
األدوية  أكثر  من  الكيميائي  العالج  أدوية  وتعتبر 
مرضى  عالج  في  تستخدم  التي  ة  وُسميَّ تعقيدًا 
المتطور  الروبوت  جهاز  سيسهم  حيث  السرطان. 

من  الحد  في  الكيميائي  العالج  إلعداد  والمستخدم 
وحماية  الدواء  صرف  أثناء  أخطاء  حدوث  احتمالية 
التي من  السامة  األدوية  الصيادلة من مضاعفات هذه 

أن تشكل خطرًا عليهم.  الممكن 
الرعاية  بمستوى  االرتقاء  على  التكنولوجيا  وتساعد هذه 
لعالج  الوطني  المركز  في  الطبي  الفريق  يقدمها  التي 
وأبحاث السرطان، وضمان أعلى معايير السالمة للمرضى 
الجديد  النظام  وهذا  سواء.  حّد  على  والموظفين 
التشغيلية  المرحلة  بلوغه  بعد  سيتيح،  اآللية  للصيدلية 
يتراوح عدده بين  لما  الكيميائية  العالجات  إعداد  الكاملة، 

40 و50 مريضًا كل يوم. 
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تم افتتاح وحدة الجلطات الدماغية التي تعتبر أحد أقسام 
معهد العلوم العصبية في مستشفى حمد العام التابع 

لمؤسسة حمد الطبية.
وتجمع الوحدة الجديدة بين خدمات الرعاية الصحية العاجلة 
الجلطات  الوقاية من  الدماغية وخدمات  الجلطات  لمرضى 
الدماغية الثانوية أو الالحقة والحّد من فرص تكرارها وذلك 
والعالج  التقييم  وإجراءات  المبّكر  التشخيص  خالل  من 

السريع لهذه الجلطات.
طريق  على  جديدة  خطوة  الخدمات  هذه  إطالق  ويعتبر 
بحيث  الدماغية،  الجلطات  بمرضى  العناية  تطوير خدمات 
الدماغية  الجلطات  حاالت  تشخيص  اآلن  باالمكان  أصبح 
في وقت قياسي ومعالجة المرضى بأساليب أكثر فعالية 
التدريب وبالتالي  على أيدي فرق طبية متخصصة وعالية 
مساعدة المرضى على التعافي في وقت قصير، وستبنى 

كّل من خدمات الرعاية الصحية العاجلة لمرضى الجلطات 
الثانوية  الدماغية  الجلطات  الوقاية من  الدماغية وخدمات 
على ما تم إحرازه من تقّدم في هذا الميدان بحيث نتمّكن 
من تشخيص وعالج الجلطات الدماغية في الوقت المناسب 
بل وقاية المرضى وحمايتهم من التعّرض لهذه الجلطات 

في المقام األول.
ونظرًا النتشار العديد من عوامل الخطورة المؤدية لإلصابة 
مرض  بينها  من  والتي  قطر  في  الدماغية  بالجلطات 
ضغط  وارتفاع  الكولسترول،  وارتفاع  والسمنة،  السّكري، 
البدني،  النشاط  إلى  تفتقر  التي  الحياتية  واألنماط  الدم، 
تعتبر  قطر  في  الدماغية  بالجلطة  اإلصابة  معدالت  فإن 
 1600 مرتفعة حيث تستقبل مؤسسة حمد الطبية نحو 
يزيد من  ما  الدماغية كل عام، وهو  الجلطات  من مرضى 

أهمية هذه الخدمات الجديدة. 

افتتاح وحدة الجلطات الدماغية في مؤسسة حمد الطبية
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لمؤسسة  التابع  القلب  بمستشفى  القلب  جراحة  قسم  فريق  نجح 
حمد الطبية في إنقاذ حياة مريضين بالقصور القلبي الحاد، من خالل 
األول من نوعه باستخدام أحدث جهاز تم طرحه  تدخل جراحي يعد 
القلب(. بـ )صديق  أو ما يعرف  البطين  عالميًا يسمى جهاز مساعدة 
بشفط  تقوم  بالصدر،  زرعها  يتم  صغيرة  مضخة  عن  عبارة  والجهاز 
البطين األيسر ومن ثم ضخه في الشريان األورطي، وذلك  الدم من 
حاد،  قصور  حالة  من  يعاني  الذي  األيسر  البطين  وظيفة  لتعويض 
ويتميز هذا الجهاز عن غيره بصغر حجمه مما يسمح للمريض بتحمله، 
األجهزة  من  بكثير  أقل  للمميعات  حاجته  أن  كما  صوت،  له  وليس 
األجهزة  عن  كبيرة  بصورة  التجلطات  حدوث  فرص  تقل  كما  األخرى، 
القديمة.المريضان أحدهما شاب في العقد الرابع من العمر، والثاني 
رجل مسن تجاوز الستين من العمر، كالهما يعاني من قصور حاد في 
وظيفة القلب، ولم تعد تجدي األدوية نفعًا معهما، األمر الذي تطلب 
األخيرة؛ حيث لم يستطع أي  السنوات  بالمستشفى خالل  إقامتهما 
حيث  المريضين  هذين  اختيار  وتم  بدني،  نشاط  بأي  القيام  منهما 
تسمح أعمارهما بتركيب الجهاز، ويتمتع المريضان بصحة جيدة عقب 
تركيب االجهزة. والجدير بالذكر، أن جهاز مساعدة البطين تم تصميمه 
للعمل لفترة زمنية طويلة، كما يقوم بتنبيه المريض في حالة وجود 
أي مشكلة، ويستطيع كل من يحمل جهاز مساعدة البطين األيسر 
المفضلة، بل  بأنشطته  أن يمارس حياته بصورة طبيعية ويستمتع 
يستطيع العودة إلى عمله؛ حيث يشعر المرضى بزيادة طاقاتهم عن 

ذي قبل نتيجة سريان المزيد من الدم الغني باألكسجين.

 أجرى فريق جراحي ضم أعضاء من مركز قطر إلعادة 
التأهيل وقسم األعصاب بمؤسسة حمد الطبية عملية 
جراحية رائدة لعالج األلم الثنين من المرضى، وقد أجريت 
بمستشفى  المتكاملة  الجراحة  مركز  في  العملية 
التقنيات واألجهزة الطبية  العام المجهز بأحدث  حمد 

المتطورة.  
الجراحة  هذه  في  المستخدمة  التقنية  وتعتمد 
الذي  الحبل الشوكي  المتطورة على استخدام محّفز 
هو عبارة عن جهاز قابل للزرع في الجسم، ويشار إليه 
في بعض األحيان بناظمة األلم، إلرسال إشارات كهربائية 
عالج  بهدف  الشوكي  الحبل  من  مختارة  مناطق  إلى 
التقنية  هذه  تستخدم  ما  وغالبًا  األلم.  حاالت  بعض 
الجراحية لعالج األشخاص الذين يعانون من أوجاع مزمنة 

ولم يتجاوبوا مع العالجات التقليدية. 
وتعتبر العملية الجراحية التي أجريت األولى من نوعها 
بتوفير  المؤسسة  التزام  في دولة قطر وتظهر مدى 
أفضل رعاية ممكنة للمرضى من خالل إدخال تقنيات 

جديدة ومبتكرة.
ويعتمد العالج بمحّفز الحبل الشوكي على إجراء عملية 
وُيعرف  مؤقت،  بشكل  كهربائي  قطب  لزرع  جراحية 
بالقطب التجريبي. تتمثل مهمة هذا القطب في إرسال 
إشارات كهربائية إلى مناطق من الحبل الشوكي بهدف 
الجهاز  زرع  بعد  المريض  يتمكن  األلم.  من  التخفيف 
الكهربائية  الشحنات  بوتيرة  التحكم  من  االلكتروني 

المرسلة، مستخدمًا جهازا  للتحكم عن بعد. 
وكان المريضان اللذان خضعا لعملية زراعة محّفز الحبل 
مع  تتجاوب  لم  مزمنة  أوجاع  من  يعانيان  الشوكي 

العالجات التقليدية التي خضعا لها سابقًا. 

من  األول  هو  جراحي  إجراء 
نوعه )صديق القلب( ينقذ حياة 

مريضين بحمد الطبية

أطباء بمؤسسة حمد الطبية 
يجرون عملية جراحية رائدة 

لمعالجة األلم
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الطبية  حمد  بمؤسسة  النفسية  الصحة  خدمات  حصلت   
على جائزة القاعدة الوطنية لمؤشرات جودة التمريض لعام 
2017م تقديرًا لجودة وتميز خدمات التمريض التي تقدمها. 
واستطاعت خدمات الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية 
الجائزة التي تمنحها سنويًا شركة »بريس  أن تحصد هذه 
لتصبح  التوالي،   على  الثانية  للسنة  أسوشيتس«  جيني 
األمركية  المتحدة  الواليات  خارج  الوحيدة  المؤسسة  بذلك 
التي حصلت على هذه الجائزة المرموقة حيث تم اختيارها 
من بين ما يزيد عن 200 مشترك دولي بالقاعدة الوطنية 

لمؤشرات جودة التمريض. 

وتؤكد الجائزة على أهمية النهج الذي يتبعه طاقم التمريض 
القيم  ثمرة  االعتراف  هذا  ويأتي  النفسية  الصحة  خدمات  في 
المشتركة التي تم إرساؤها وبيئة العمل اإليجابية لتعزيز عالقات 
العمل القوية والبناءة وتعميم أجواء الرعاية التمريضية الحانية .

جائزة  التمريض  جودة  لمؤشرات  الوطنية  القاعدة  وتمنح 
المستشفى  إلى  سنويًا  التمريض  في  المتميزة  الجودة 
الطبي  المركز  هي  فئات  ست  في  أداء  أفضل  حقق  الذي 
األكاديمي، المستشفى التعليمي، المستشفى المجتمعي، 
التأهيل  إعادة  مستشفى  كذلك  و  األطفال،  مستشفى 

ومستشفى الطب النفسي.

جائزة دولية لخدمات التمريض بالصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية
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فازت مؤسسة حمد الطبية بجائزة التميز في األداء التشغيلي 
الصحي كأفضل المؤسسات الصحية العربية ، وذلك ضمن 
فعاليات الملتقى السنوي التاسع عشر التحاد المستشفيات 
خالل  مسقط  العمانية  العاصمة  في  أقيم  والذي  العربية 

شهر مارس 2018 .
وقد علق السيد/ علي عبد اهلل الخاطر-  رئيس لجنة االتصال 
العليا للرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة والرئيس التنفيذي 
لالتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية ، ورئيس وفد 

المؤسسة المشارك بالملتقى على الفوز بالجائزة قائاًل:
بمفهوم  االرتقاء  نحو  قدمًا  الطبية  حمد  مؤسسة  »تسير 

، وتستمر في حصد جوائز  الصحية في دولة قطر  الرعاية 
التميز عامًا بعد آخر من مؤسسات واتحادات صحية عالمية 
المستشفيات  كافة  في  التشغيلي  األداء  تفوق  يثبت  ما 

والمرافق التابعة لها« . 
ملتقى  أعمال  في  الطبية  حمد  مؤسسة  شاركت  وقد 
إطار  في  يومين  استمر  الذي  العربية  المستشفيات  اتحاد 
الهام  السنوي  الملتقى  هذا  في  التواجد  على  الحرص 
للتعريف بتطورات الرعاية الصحية في قطر ، ومواكبة كافة 
المستويين  على  الصحية  الرعاية  مجال  في  المستجدات 

اإلقليمي والدولي .  

حمد الطبية تفوز بجائزة تميز األداء التشغيلي
في ملتقى المستشفيات العربية بمسقط
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على   2018 عام  في  الطبية  حمد  مؤسسة  حصلت   
المرضى  وسالمة  برعاية  اللتزامها  تقديرًا  دولي  تكريم 
التي  العالي  الطبي  التعليم  برامج  بتميز  واعترافًا 
العتماد  الدولي  األمريكي  المجلس  نّظم  حيث  تقدمها 
حفل   )ACGME-I( التخصصية  الطبي  التعليم  برامج 
توزيع جوائز تم فيه تكريم الدكتور عبد اللطيف الخال، 
بمؤسسة  الطبي  التعليم  ومدير  الطبي  الرئيس  نائب 

الطبية.  حمد 
األمريكي  المجلس  رئيس  ناسكا،  توماس  الدكتور  وقام 
بتسليم  التخصصية،  الطبي  التعليم  برامج  العتماد 
خالل  الدولي  الطبيب  جائزة  الخال  اللطيف  عبد  الدكتور 
المؤتمر  هامش  على  فلوريدا  في  أقيم  الذي  الحفل 

للمجلس. السنوي 
الجائزة  هذه  على  حائز  أول  الخال  الدكتور  يعدُّ  وبذلك 
تكريم  إلى  تهدف  التي  نوعها  من  واألولى  المرموقة 
وتحسين  لضمان  بارزة  مساهمات  قدموا  الذين  األطباء 
واألطباء  الطب  كليات  لخريجي  الطبي  التعليم  جودة 

المتدربين. 
برامج  العتماد  األمريكي  المجلس  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
في  قائمة  منظمة  هو  التخصصية،  الطبي  التعليم 
اعتماد  عن  مسؤولة  وجهة  األمريكية  المتحدة  الواليات 
بجودة  االرتقاء  بهدف  الطبية  والمراكز  المستشفيات 
التدريبية وجعلها أكثر أمانًا لألطباء خالل سنوات  البيئة 
من   )5( نجحت  وقد  واإلقامة.  الزمالة  برامج  في  تدريبهم 
بمؤسسة  اإلقامة  تدريب  برامج  من  و)14(  الزمالة  برامج 
للمجلس  الدولي  الذراع  اعتماد  نيل  في  الطبية  حمد 
التخصصية،  الطبي  التعليم  برامج  العتماد  األمريكي 

صحي  نظام  أول  الطبية  حمد  مؤسسة  بذلك،  لتصبح 
يحقق  وسنغافورة،  األمريكية  المتحدة  الواليات  خارج 
المزيد  يخضع  أن  المتوقع  من  حيث  المتميز  اإلنجاز  هذا 
من برامج تدريب اإلقامة والزمالة لهذا االعتماد خالل عام 

2019م.
150 طبيبًا  وتستقبل مؤسسة حمد الطبية سنويًا نحو 
عددها  ويبلغ  تقدمها  التي  اإلقامة  برامج  في  للمشاركة 
المقيمين  إلى أن عدد األطباء  برنامجًا. وتجدر اإلشارة   21
التابعة  المستشفيات  مختلف  في  يعملون  الذين 
أي  في  طبيب   700 على  يقّل  ال  الطبية،  حمد  لمؤسسة 
طبيب   300 على  يزيد  ما  يشارك  فيما  األوقات،  وقت من 
زمالة في أكثر من 60 برنامجًا من برامج الزمالة المشمولة 

برعاية مؤسسة حمد الطبية.

حمد الطبية تحصل على اعتراف دولي
اللتزامها برعاية المرضى والتعليم الطبي عالي الجودة..
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 أصبحت مؤسسة حمد الطبية أول مؤسسة رعاية صحية 
تحصل  آسيا  وغرب  وأفريقيا  األوسط  الشرق  مناطق  في 
منظمة  من  الذهبي(  )المعيار  التمّيز  وشهادة  جائزة  على 
الجسم  خارج  الحياة  دعم  برامج  في  المتخصصة   )ELSO(
خارج  الغشائية  باألكسجة  الحياة  دعم  برنامج  عن  وذلك 

الجسم )ECMO( المطبق في المؤسسة. 
التي  الخدمات  الذي يترّكز حول  البرنامج  ويطلق على هذا 
بالوسائل  المرضى  حياة  إلنقاذ  الطبية  الكوادر  تقدمها 
  )ECMO( اسم  المريض  خارج جسم  المستخدمة  الطبية 
والتي تتمّثل تحديدًا في تزويد جسم مريض الحالة الطارئة  
باألكسجين عبر أغشية جسمه الخارجية، وقد أسهم هذا 
األسلوب العالجي في إنقاذ حياة ما يزيد على 100 مريض 
من األطفال والبالغين منذ إطالقه في مؤسسة حمد الطبية 

في العام 2014.

وباإلضافة إلى كون مؤسسة حمد الطبية إحدى المؤسسات 
الخارجي  الحياة  دعم  برنامج  تطّبق  التي  الرائدة  القليلة 
الكوادر  لتدريب  مركزًا  تعتبر  فإنها   )ECMO( للمرضى 
المنطقة، وقد قامت  المجال على صعيد  الطبية في هذا 
مجموعة من الخبراء الطبيين بتطوير أول نموذج مصنوع 
على  للتدريب  ومخصص  اإلنسان  جسم  يحاكي  قطر  في 

 .)ECMO( استخدام تقنيات
وتعتبر تقنية دعم الحياة الخارجي للمرضى )ECMO( بمثابة 
الجسر المؤّدي إلى التعافي بالنسبة للمرضى الذين يعانون 
من قصور في الرئتين والقلب القابل للشفاء حيث يعمل 
الجهاز المستخدم في هذه التقنية كرئة وقلب صناعيين 
تحّل مؤقتًا محل رئتي وقلب المريض اللذين تعرّضا للقصور 
الوظائفي، وتتيح هذه التقنية تقديم أفضل مستوى من 

الرعاية الصحية لمرضى الحاالت الحرجة والمعّقدة.

حمد الطبية تحصل على اعتراف دولي في برنامج دعم الحياة 
باألكسجة الغشائية خارج الجسم
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وزير  الكواري،  محمد  حنان  الدكتورة  سعادة  افتتحت   
الطبية  المختبرات  ديسمبر  شهر  في  العامة،  الصحة 
إلعادة  قطر  بمركز  مقرها  في  الجديدة  المركزية 
المركزية  الطبية  المختبرات  افتتاح  ويأتي  التأهيل، 

الطبية  المختبرات  إدارة  لرؤية  استمرارًا  الجديدة 
وعلوم األمراض في مواصلة عملية التطوير والتزامها 

أوتوماتيكيًا. وتنفيذها  الفحوصات  بتوحيد 
مليون   17 من  أكثر  الطبية  المختبرات  إدارة  وتجري 

حمد الطبية تفتتح المختبرات الطبية المركزية
أول نظام مختبرات في المنطقة يمتلك نظامًا آليًا متكاماًل مرتبطًا بالمعلوماتية..
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فحص مخبري سنوي وتقدم خدمات شاملة ومتخصصة 
المختبرات  تمتاز  كما  قطر،  في  للسكان  عالية  بكفاءة 
الطبية الجديدة بتقنيتها العالية وتصميمها الذي تم 
الذي  الدور  يخدم  متكامل  مبنى  شكل  على  تجهيزه 
يؤديه باإلضافة إلى تزويدها باألجهزة التي تندرج ضمن 
أعلى المقاييس الدولية ما يتيح لمؤسسة حمد الطبية 
مواكبة حاجات الرعاية الصحية المتزايدة والمعقدة في 

وقتنا الحالي وفي المستقبل لسكان قطر. 
واألمراض  الطبية  المختبرات  إدارة  خدمات  تقتصر  وال 
مرافقها  ضمن  الطبية  حمد  مؤسسة  مراجعي  على 
توفير  لتشمل  تتسع  بل  مرفقًا   14 إلى  تصل  التي 
الخدمات المخبرية ألكثر من 135 عمياًل في قطر منها 
والمدارس  والسفارات  والشرطة  الجيش  قطاعات 
والشركات  الخاصة  والمستشفيات  والبنوك  الدولية 

الجنسيات.  ومتعددة  الوطنية 

إدارة  تقدمها  التي  النطاق  واسعة  الخدمات  وتغطي 
المختبر  دور  تؤدي  حيث  مختلفًا  قسمًا   27 المختبرات 
معقدة  فحوصات  تجري  فهي  قطر  لدولة  الوطني 
ومتخصصة باإلضافة إلى االختبارات الدورية المتعددة. 
من  األولى  الجديدة  المركزية  الطبية  المختبرات  وتعد 
متكامال  آليا  نظامًا  تمتلك  والتي  المنطقة  نوعها في 

بالمعلوماتية. مرتبطا 
وقد حصلت إدارة المختبرات الطبية هذا العام مجددًا 
والذي  األمراض  لعلوم  األمريكية  الكلية  اعتماد  على 
وأكثرها  الطبية  المختبرات  اعتماد  برامج  أرقى  يعتبر 
قسم  منح  تم  حيث  العالم  مستوى  على  شهرة 
إدارة  في  العالمي  الذهبي  المعيار  الطبية  المختبرات 
المختبرات  قسم  حصول  إلى  باإلضافة  المختبرات 
باعتباره  العالمية  الصحة  منظمة  تكريم  على  الطبية 

لالنفلونزا. مركزًا وطنيًا 
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آل  خليفة  بن  ناصر  بن  عبداهلل  الشيخ  معالي  افتتح 
شهر  في  الداخلية  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس   – ثاني 
حفل  وشهد   ، العام  مبيريك  حزم  مستشفى  ديسمبر 
محمد  حنان  الدكتورة/  سعادة  حضور  الرسمي  االفتتاح 
المسؤولين  كبار  من  ووفد  العامة  الصحة  وزير  الكواري، 

في مؤسسة حمد الطبية.
المنطقة  قلب  في  العام  مبيريك  حزم  مستشفى  يقع 
مستشفيات  شبكة  إلى  وينضم  بالدوحة،  الصناعية 
الرعاية الصحية  الطبية حيث يوفر خدمات  مؤسسة حمد 
للمرضى الخارجيين والداخليين وخدمات الجراحة والطوارئ. 
لطائرات  مهبطًا  المستشفى  مرافق  تتضمن  كما 
بحاالت  المصابين  المرضى  نقل  يتيح  والذي  الهليكوبتر، 
مستشفى  إلى  الهليكوبتر  مروحيات  باستخدام  حرجة 

حمد العام في غضون 7 دقائق، حيث قد تستغرق نفس 
الرحلة من مستشفى حزم مبيريك العام إلى مستشفى 
المريض عن  نقل  تم  40 دقيقة في حال  نحو  العام  حمد 
طريق سيارة اإلسعاف بسبب الحركة المرورية في المنطقة 
الصناعية. ويؤكد تدشين هذا المستشفى الجديد   التزام 
مؤسسة حمد الطبية المستمر بتحسين مستوى خدمات 
الرعاية  لتوفير  االستيعابية  السعة  وزيادة  الصحية  الرعاية 
الرعاية  البالد. ومن خالل توفير  المتخصصة على مستوى 
الصحية على مقربة من المجتمعات المحلية في المنطقة 
الصناعية، سوف يسهم أحدث مستشفيات مؤسسة حمد 
األخرى  المستشفيات  على  الضغط  تخفيف  في  الطبية 
التابعة للمؤسسة وخاصة أقسام الطوارئ في مستشفى 

حمد العام ومستشفى الوكرة.      

يوفر الرعاية الصحية على مقربة من قاطني المنطقة الصناعية

افتتاح مستشفى حزم مبيريك العام رسميًا
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خطوة  العام  مبيريك  حزم  مستشفى  افتتاح  ويمثل 
العام،   الصحي  والنظام  قطر  دولة  مسيرة  في  هامة 
كما يواصل المسيرة الرامية إلى توفير أرقى مستويات 
احتياجات  ولتلبية  المرضى  لجميع  الصحية  الرعاية 

قاطني هذه المنطقة من خدمات الرعاية الصحية. 
ومنذ استقبال المجموعة األولى من المرضى بالعيادات 
شهد   ، العام  مبيريك  حزم  لمستشفى  الخارجية 
المستشفى تزايدًا مطردًا في حركة المراجعين. وشمل 
والمرضى  الطوارئ  خدمات  من  عدد  تشغيل  ذلك 
السابقة  األخيرة  االستعدادات  إلى  إضافة  الداخليين 
مطلع  في  إطالقها  المقرر  الجراحة  خدمات  لتدشين 

المراجعين  المرضى  أعداد  تزايد  ومع  المقبل.  العام 
تراجع في ضغط  العام، بدأ   لمستشفى حزم مبيريك 
األخرى  المؤسسة  مستشفيات  في  واالزدحام  العمل 

والسيما قسم الطوارئ في مستشفى حمد العام. 
للطوارئ  العام قسمًا  مبيريك  ويضّم مستشفى حزم 
118 سريرًا تتوزع بين  14 سريرًا فضاًل عن  يحتوي على 
المكثفة، ما  الرعاية  الداخليين ووحدة  المرضى  وحدات 
يمنحه القدرة على عالج مئات المرضى كل يوم وتوفير 
بل  المرضى  إلى  الرعاية  مستويات  أفضل  فقط  ليس 
تعزيز السعة االستيعابية في منظومة الرعاية الصحية 

بكاملها.  
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لسفر مريح وأوقات ممتعة 

Unipharm   للمزيد من المعلوماتTel  + 974 44930058  Ext . 107  
+ 974 44437210/7

 كيف تعمل جوارب TRAVENO من sigvaris؟
ارتداء جوارب TRAVENO من sigvaris  خالل 

السفر يساعد على توازن فقدان الضغط ودعم 
الساقين حتى في مواقف الجلوس غير المريحة. 

وتقول كريستا موزر »بينما كنت في مركز التطعيم 
في الساحة المركزية في زيوريخ، كنت أضع طقم 
إسعافات أولية للسفر،وعندها الحظت الفرق بينها 

وبين الجوارب العادية. هناك قرأت عن دوالي األوردة، 
والصمامات الوريدية وكيفية الوقاية من تخثر الدم 

وفوائد الجوارب الضاغطة. مما دفعني إلى شرائها .

الوقاية من إجهاد الرحالت الطويلة  
أثناء رحلتي من زيورخ إلى بانكوك، الحظت بالفعل 

الفرق: كانت ساقي أخف من المعتاد، ولم تكن قدماي 
متورمة.  وعندما ركبت الحافلة، كانت الجوارب تؤتي 
ثمارها بالفعل. في آسيا، تكون الحافالت على وجه 
الخصوص ضيقة ومكتظة. ويمكن أال تجد مساحة 

لتضع رجليك. وال تعرف أبًدا ما إذا كانت رحلة الحافلة 
تستغرق 12 أو 17 ساعة ، وغيرها من الضغوطات التي 

يمكن أن تتعرض لها القدمان. قد تشتد الحرارة مما 
يؤدي إلى ألم على مستوى الساقين. لحسن الحظ لم 

يحدث ذلك  هذه المرة، بفضل جوارب السفر الخاصة  
شعرت  بالراحة أكثر من أي وقت مضى .

سافرت كريستا موسر إلى تايالند وميانمار وكمبوديا 
والوس واندونيسيا وماليزيا وسنغافورة. ثم نيوزيلندا 
وهاواي وكذلك الجزء الشرقي من الواليات المتحدة 

وكندا، تجولت كثيرا خالل رحالتها الكتشاف المدن 
والمناظر الطبيعية.  وتسلقت المرتفعات، واطلعت 

على معالم المدينة وأماكن سياحية عديدة.  وأضافت  
» لقد قضيت الكثير من الوقت في الجري، والجوارب 
ساعدتني في تنقالتي بكل راحة . اآلن ال أحمل هم  
الرحالت الطويلة سواء أكانت بالحافالت أو الطيران 

بفضل جوارب السفر TRAVENO. وأتطلع إلى 
المزيد من المغامرات في وجهتي المقبلة »أالسكا«.

تجدر اإلشارة إلى أن الجوارب متوفرة في متجر 
مسافر، في فروع حياة بالزا، رويال بالزا، واللؤلؤة.

جوارب TRAVENO من                                      
للوقاية من دوالي الساقين

أدركت السيدة كريستا موزر عاشقة  السفر لجميع انحاء العالم 
تأثير وأضرار الرحالت الطويلة، حيث  تتسبب في تضخم الساقين 
والقدمين.  لذا ارتدت جوارب  TRAVENO من sigvaris  حتى 

ترتاح في الجلوس على متن الطائرة، ألن ضغط المقصورة ال يتم 
تعويضه بالكامل. ويعادل ضغط الهواء ارتفاع حوالي 2500 متر 

فوق مستوى سطح البحر. قد يكون هذا سهًلا على الطائرة  ولكن 
ليس على أرجل الركاب.  في هذا المقال تعرف على جوارب 

الدوالي وأهم استخداماتها.
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الصدق وااللتزام
 أكد مستشفى العمادي، منذ بداية عمل طواقمه في العام 2004، على الصدق 
العالمية،  المعايير  أعلى  وفق  الصحية  للرعاية  عالية  جودة  بتقديم  وااللتزام 
سبيل  في  الطبية،  الُمعدات  بأحدث  ومجهزٍة  آمنة  صحيٍة  بيئٍة  تحقيق  وبضمان 

ضمان جودة العالج وُسبل الراحة لمرضانا
وعليه، فقد قدمت إدارة مستشفى العمادي وكوادرها العاملة، على مدى أعوام، 
نموذجًا صحيًا فريدًا، وواكبت أبرز التطورات في القطاع الصحي في دولة قطر، 
وتقديم  عالميًا  الطبية  االبتكارات  أحدث  تبني  في  السبق  للمستشفى  وكان 

العالج محليًا باستخدامها
 كما شارك مستشفى العمادي، عبر طواقمه المتخصصة، في عدد من الفعاليات 
المجتمعية الوطنية؛ منها مناسبات دولية وأيام للصحة العالمية تحتفي فيها 

منظمات العالم الدولية بصحة المجتمع والفرد 
من  قسم  كل  في  العالج  جودة  أهمية  على  العمادي  مستشفى  إدارة  وتؤكد 
أفضل  بتقديم  العمادي  مستشفى  في  األقسام   جميع  تتميز  حيث   ، أقسامه 
الخدمات التشخيصية والعالجية وأكثرها تقدمًا وتطورًا، ، متبعة أفضل المعايير 

العالمية 
وترفع الكوادر العاملة في المستشفى شعار التفاني في العمل، والمواءمة بين 
االعتماد  تطوير  في  الدؤوب  العمل  وبين  الصحية  الخدمة  وجودة  اإلنجاز  تحقيق 

على جديد التقنية في عالم الطب مع أحدث وسائل الرعاية الُممكنة 
وقد سجل ُمستشفى العمادي عددًا من اإلنجازات الطبية التي جعلته في صفوة 
االعتماد  على  بذلك  وليحصل  المنطقة،  مستوى  على  العاملة  المستشفيات 

البالتيني من  أإلعتماد الكندي الدولي. 
ارتبطت  الزمن  من  عقدين  يقرب  ما  مدار  على  تحققت  التي  اإلنجازات  جملة  إن 
تحقيق  في  الواقعية  المساهمة  على  المستشفى  إدارة  بقدرة  وثيق  بشكٍل 
مستقبل الطب في دولة قطر، وأصبحوا جزًءا من البحوث الطبية التي ُتجرى في 
أبرز المؤسسات الطبية الوطنية والدولية، وكان إلنجازاتهم المتميزة صدًى في 
المحافل الطبية العالمية، وقد تلقى رئيس مجلس إدارة المستشفى ومؤسسها 
واالستشاري األول في الجراحة العامة والسمنة والمناظير الدكتور محمد العمادي 
جراحات  في  الهامة  وإنجازاته  المهنية  لمسيرته  تقديرًا  المتميز،  الجراح  جائزة 

»Surgical Review Corporation« السمنة من مؤسسة
ومنذ  تأسيسه في العام 2004، حرص مستشفى العمادي على تأدية رسالته في 
دعم قطاع الرعاية الصحية الخاص في قطر، كمستشفى خاص شامل األقسام 

بقلم: عبدالرحمن العمادي 

 الرئيس التنفيذي لمستشفى العمادي 
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ورعاية  شاملة  طبية  خدمات  تقديم  وفي  والجراحية،  الطبية 
صحية للمرضى، مسترشًدا بأعلى المعايير الدولية

وأصبح مستشفى العمادي  ايضا  أحد مراكز التدريب األكاديمي 
اعتماد  على   ، الحصول  في  قطر  دولة  في  األول  وكان  لألطباء 
وزارة الصحة كجهٍة لتوفير التعليم الطبي والتطوير المهني 
المستمر، ما انعكس على تأهيل الكوادر القطرية في القطاع 
وتقديم  والشفافية،  والمصداقية  النزاهة  قيم  وتعزيز  الطبي 

أفضل خدمات الرعاية الصحية
وال يألو مجلس إدارة مستشفى العمادي جهدًا في سعيه نحو 
افتتاح  في  التوسع  عبر  سواًء  للمرضى،  العالجات  أحدث  توفير 
في  االبتكارات  أحدث  استخدام  أو  الطبية،  والخدمات  األقسام 

مجال األجهزة الطبية 
ويتلقى المرضى في المستشفى العالج على يد طاقم طبي 
موظفيه  حضور  على  المستشفى  يحرص  كما  بالخبرة،  يمتاز 
التقنيات  أحدث  حول  عمٍل  وورش  مستمرة  تدريب  لبرامج 

ووسائل العالج
كما استحدث برامج تدريب دائمة لكوادره ، معززًة بقيم االحترام 
والعمل  والكرامة،  والخصوصية   ، واالحترافية  والتميز  واألخالق، 

الجماعي والتدريب المستمر
 وبمشيئة اهلل سيواصل  التركيز  »مستشفى العمادي« على 
تقديم أجود خدمات الرعاية الصحية، بالتوازي مع خطط النمو 

االقتصادي واالجتماعي في دولة قطر.
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مستشفى العمادي .. 
رؤية واضحة في تقديم األفضل في المجال الطبي خالل عام 2018

يقدم القطاع الصحي سنويا الكثير من حيث التطور والتقدم في تقديم العالج، وكانت السنوات الماضية أكبر 
دليل على تقدم العالج الصحي في قطر، حيث احتلت قطر المركز الخامس عالميا في العالج الصحي، والقطاع 
الصحي كامال، سواء كان حكوميا أو خاصا، ولهذا عمل مستشفى العمادي على تقديم األفضل لمتابعة مسيرة 

التقدم واالزدهار الطبي.
وكان عام 2017 - 2018 مليئا باإلنجازات الطبية لمستشفى العمادي، فقد ارتقى إلى المستوى البالتيني في 
تصنيف االعتماد الكندي الدولي، لتميزه في معايير السالمة وجودة الرعاية والخدمات الصحية المقدمة والتي 

تضاهي أعلى المعايير العالمية. 
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وخالل عملية التقييم الذي تم إجراؤه في شهر ديسمبر 
نوعية  مؤشرات  الكندي  االعتماد  هيئة  فريق  راجع   ،2016
األدوات  كافة  توافر  مثل  أمور،  عدة  تضمنت  مختلفة، 
أقسام  جميع  في  المتطورة  الطبية  والمستلزمات 
المستشفى، والحفاظ على أعلى معايير النظافة، وتوفير 
وتقديم  المرضى،  وصحة  سالمة  لتأمين  آمنة  صحية  بيئة 
أفضل الخدمات والرعاية والمراقبة المستمرة لهم، وكفاءة 

وإنتاجية الطاقم الطبي وجميع المسؤولين بالمستشفى. 
وعقب انتهاء التقييم وتأكد فريق هيئة االعتماد الكندي 
من مراعاة المستشفى كافة المعايير الدولية وغيرها من 

المتطلبات، تم منح المستوى البالتيني للمستشفى 
وكان مستشفى العمادي قد حصل سابقًا على المستوى 
الذهبي من االعتماد الكندي الدولي، والشهادة البالتينية 

تأتي كخطوة جديدة على طريق النجاح
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افتتاح مبنى العيادات الخارجية لمستشفى العمادي
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الخارجية  العيادات  مبنى  افتتاح   2018 عام  شهد 
للعيادات  متكامل  مبنى  وهو  العمادي،  لمستشفى 
متخصصة  طبية  عيادة   50 من  أكثر  فيه  الخارجية 

واستشارية في كل التخصصات
خدمة  في  تساهم  التي  المساعدة  األقسام  وكذلك 

سحب  التليفزيونية،  األشعات  الصيدلية،  مثل:  المرضى 
الدم وجميع العينات، التلقيح، إعطاء األبر، والصيدلية

في  توسع  إنشاء  على  القادمة  السنوات  خالل  وسعمل 
من  اليومية  العيادات  على  الكبير  اإلقبال  بعد  العيادات 

قبل المراجعين
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االهتمام  على  دائما  العمادي  مستشفى  في  نحرص 
مجموعة  حرصت  ولهذا  األعمار،  لجميع  الطبيعي  بالعالج 
افتتاح  على  الطبية  العمادي  عبداهلل  محمد  الدكتور 
»مركز العمادي للعالجات الطبيعية« ضمن منشأة صحية 
تكاملية تضم »مركز العمادي للعالجات الطبيعية« ونادي 
»بي إم أي فيتنس« ومركز »رجيم« للتغذية. ويشرف على 
مركز العمادي للعالجات الطبيعية فريق من االستشاريين 
المتميز  التدريب  ذوي  من  الطبيعي  العالج  وأخصائيي 
من  كبيرة  مجموعة  المركز  ويضم  الكبيرة،  والخبرة 
العالج،  أساليب  من  واسعة  مجموعة  توفر  التي  األقسام 
الصوتية،  فوق  بالموجات  والعالج  الكهربائي،  العالج  مثل 

العالج بالضغط، عالج خلل التوازن، والكثير غيرها
ويعتبر المركز من أفضل مراكز العالج الطبيعي وأكثرها 
االستشاريين  أفضل  يد  تطورًا، ويتم العالج بالمركز على 
الطبيعي  العالج  برامج  ألحدث  ووفقًا  واألخصائيين 
وباالستعانة بأحدث المعدات الطبية، حيث يخصص لكل 
مريض برنامجا عالجيا خاصا ومكثفا حسب حالته الصحية 
مع متابعة دقيقة ومستمرة من قبل األخصائيين لضمان 
تقديم أفضل رعاية والوصول إلى أفضل النتائج المرجّوة 

عدم  مالحظة  بعد  نشأت  قد  المركز  إقامة  فكرة  وكانت 

بإشراف فريق متكامل من االستشاريين..
افتتاح مركز العمادي للعالجات 

الطبيعية
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وجود مراكز متكاملة مشابهة، تهدف إلى توفير الرعاية 
على  للمساعدة  عديدة  مراحل  عبر  التكاملية  الصحية 
اللياقة  على  واإلبقاء  والحصول  التأهيل،  وإعادة  العالج 
والمحافظة  إلى  والوصول  السليم،  والجسم  البدنية 
منشأة  يعتبر  فالمركز  والصحي.  المثالي  الوزن  على 

العمادي  »مركز  الى  باإلضافة  تضم  تكاملية  صحية 
للعالجات الطبيعة«، »نادي بي إم اي فيتنس« بقسميه 
للتغذية«،  ومركز »رجيم  والسيدات،  للرجال  المنفصلين 
حيث تعمل المراكز الثالثة بشكل مترابط لضمان الوصول 
إلى أفضل النتائج بشكل سريع وفعال.ونادي »بي إم اي 
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نجاحا  التجريبية  افتتاحه  فترة  شهدت  والذي  فيتنس« 
باهرا تمكن من اكتساب سمعة حسنة وترحيب من عدد 
كبير من المشتركين، الذين وجدوا في النادي بيئة راقية 
ومثالية لممارسة الرياضة والتمارين الصحية. باإلضافة إلى 
من  وجيزة  فترة  خالل  تمكن  والذي  للتغذية  رجيم  مركز 

جودة  حيث  من  التغذية  مراكز  أفضل  كأحد  نفسه  إثبات 
المتنوعة  الصحية  الوجبات  ونوعية  المقدمة  الخدمات 
التي يقدمها للمشتركين بأشراف أخصائيي تغذية على 
مستوى عاٍل من االحتراف والكفاءة والخبرة، ساهمت في 
حصول المشتركين على نتائج ممتازة في فترات قصيرة 
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من حيث خسارة الوزن والحصول على وزن صحي ومثالي
ويقدم المركز العالج للعديد من اإلصابات والمشاكل، مثل 
آالم الظهر وعرق النسا، آالم الرقبة، الكتف، الرسغ، آالم اليد، 
آالم الورك، الركبة، الكاحل، عالج األذيات اإلجهادية المتكررة، 

)الركبة  المفصلية  الجراحات  وبعد  قبل  التأهيل  إعادة 
والكتف(، إعادة تأهيل بعد الكسور، عالج الفصال العظمي 
تأهيل  إعادة  المزمنة،  اآلالم  عالج  المفصل(،  )خشونة 

للمسنين، تشخيص وعالج اإلصابات الرياضية، وغيرها 
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التطور  مواكبة  على  دائما  تحرص  المستشفى  ادارة  إن 
دائم  بشكل  الطبية  األجهزة  أحدث  على  والحصول 
ومستمر، وتحرص دائما على المشاركة الدورية والسنوية 
المعرض  مثل  السنوية،  العالمية  الطبية  المعارض  في 

عام،  كل  ألمانيا  في  دويسلدورف  مدينة  في  يعقد  التي 
وتشارك فيه أكثر من ثمانين  دولة ويتم فيها عرض آخر 
فيها  الطبية  والمعدات  األجهزة  في  الطب  له  توصل  ما 

ويتم نقل الجديد إلى قطاعنا الخاص.



98

مستشفى العمادي 
خدمات طبية 

متكاملة
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الفحص الذكي..
خدمة متميزة للقطريين 

ضمن الخطة الوطنية للصحة:

الوطنية  الخطة  أهداف  أحد  هو  الذكي  الفحص  برنامج 
حالة  لتقييم  مصمم  عام  صحي  فحص  وهو  للصحة، 
في  تنشأ  قد  التي  األمراض  من  وقائي  بشكل  المراجع 
الخطر  عوامل  تحديد  للمراجع  يتيح  وهو  المستقبل، 
تجنبها  على  للعمل  ومعرفتها،  لديه  تكون  قد  التي 
والوقاية منها، وقد تم تطبيق البرنامج بالفعل في جميع 
المراكز الصحية، حيث إنه من خالل هذه الخدمة يتم إجراء 
التابعة  الصحية  بالمراكز  للمراجعين  الشاملة  الفحوصات 

للمؤسسة، وإجراء الفحوصات الالزمة لهم، من أجل العمل 
االكتشاف  أو  باألمراض  اإلصابة  ومنع  الصحة  تعزيز  على 
زيادة  مثل  الخطورة؛  عوامل  لديه  لمن  خاصة  لها،  المبكر 
الدهون  نسبة  ارتفاع  الدم،  ضغط  ارتفاع  التدخين،  الوزن، 
غير  وعادات  حياه  أنماط  اتباع  )الكوليسترول(،  الثالثية 
وهذه  البدني،  النشاط  وقلة  الطعام،  تناول  في  صحية 
العوامل قد تؤدي لإلصابة باألمراض مثل مرض السكري أو 

الضغط أو الغدد أو السرطان. 
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ويشتمل »الفحص الذكي« على مجموعة من الفحوصات 
الصحية  المشاكل  من  لعدد  والوقائية  اإلكلينيكية 
المعروفة، مثل السكري وضغط الدم والغدد أو السرطان، 
حيث صممت هذه الفحوصات للمساعدة على التشخيص 
المبكر لهذه األمراض وتقديم العالج المناسب لها إذا لزم 
النفسية  الصحة  تقييم  إلى  أيضًا  الفحص  ويهدف  األمر، 
تؤّدي  التي  المعروفة  الخطورة  عوامل  على  والتعرف 
مساعدة  من  الطبيب  يمكن  وبشكل  باألمراض،  لإلصابة 
المراجع على تجنب هذه األمراض مستقباًل، من خالل اتباع 

أنماط حياه صحية، والحصول على خدمات الرعاية الوقائية، 
مثل خدمات الصحة والمعافاة.

في  البرنامج  لهذا  التدريجي  التطبيق  اكتمال  تم  ولقد 
وحتى  الخدمة  هذه  بداية  ومنذ  الصحية،  المراكز  جميع 
شهر سبتمبر 2018 تم التواصل بشكل مباشر عن طريق 
دعوتهم  تمت  من  عدد  وبلغ  مراجع،   48000 مع  الهاتف 
29000 مراجع، وبلغ عدد الذين أكملوا الفحوصات اكثر من 

9000 مراجع. 
وكشفت نتائج الفحوصات أن 12% من الذين تم فحصهم 
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لديهم مرض السكري، و24% في مرحلة ما قبل اإلصابة 
لديهم   % و33  السمنة  مرض  لديهم  و%45  بالسكري، 
الكوليسترول،  في  ارتفاع  لديهم  و%8  مفرطة،  سمنة 
من  هم  و%14  الدم،  ضغط  في  ارتفاع  لديهم  و%26 
التحويالت  نسبة  ارتفاع  أيضا  ذلك  عن  ونتج  المدخنين. 
الداخلية الى العيادات الوقائية حيث تم تحويل كل حالة 

حسب ما تحتاج له من رعاية.   
هذه الخدمة المتميزة متوافرة اآلن بجميع المراكز الصحية 
تدريجيا  توفيرها  وسيتم  أولى(،  )كمرحلة  للقطريين 

ذلك  وسيكون  خطورة،  عوامل  لديهم  ممن  للمقيمين 
 2019 الجاري  العام  من  األخير  الربع  خالل  اهلل  بمشيئة 
)كمرحلة ثانية(، وأشارت النتائج إلى أن هناك إقباال ملحوظا 
الرئيسي  الهدف  وأن  المراجعين  من  الخدمة  هذه  على 
للفحص الذكي هو أن تكون الخدمة بمثابة البوابة األولى 
للحصول على جميع خدمات الرعاية الصحية األولية األخرى 
بالمؤسسة إلتاحة الفرصة لجميع سكان قطر ألخذ خطوة 

إيجابية نحو الحفاظ على صحتهم.
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برنامج
»طب األسرة« 
في المراكز 

الصحية 
الوطنية  لالستراتيجية  وفقا 
دولة  حرص  من  وانطالقا  للصحة، 
الرشيدة  قيادتها  ظل  في  قطر 
على بناء منظومة عصرية متكاملة 
وشاملة في مجال الرعاية الصحية، 
الصحية  الرعاية  مؤسسة  التزمت 
استمرارية  على  بالعمل  األولية 
الخدمات الصحية وتعزيزها، وذلك 
في  األسرة  طب  توفير  خالل  من 

المراكز الصحية.
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وتعزيز  المرض  تشخيص  على  األسرة  طب  خدمات  وتركز 
الرعاية  توفير  إلى  باإلضافة  األمراض،  من  والوقاية  الصحة 
وأسرهم.  للمرضى  األمد  طويل  والدعم   المستمرة 
تنفيذ  على  األولية  الصحية  الرعاية  مؤسسة  حرصت  وقد 
نضمن  بحيث  األسرة،  بطب  باالهتمام  الخاصة  التوصيات 
حالته  ويتابع  يتفهم  طبيب  مع  العالج  استمرارية  للمريض 

بشكل كامل ومستمر.
والجهود مستمرة ومتواصلة لتطوير طب األسرة في المراكز 
الصحية، وقد بدأ بالفعل تدشين البرنامج في المراكز الصحية، 
وبلغ عدد المراكز المطبق فيها برنامج طب األسرة 11 مركزا 
صحيا في نهاية ديسمبر 2018؛ وهي مراكز لعبيب، معيذر، 
لغويرية،  الشمال،  الريان،  الغرافة،   مسيمير،  الوعب،  الوجبة، 
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قطر.  جامعة  ومركز  الجميلية،  الكعبان، 
وستستمر- بمشيئة اهلل- خطة تطبيق البرنامج 
ليكتمل  الموضوعة،  للخطة  ووفقا  تدريجيا، 
التطبيق في جميع المراكز األخرى خالل النصف 

الثاني من العام الجاري 2019.  
لحاجة  واستجابة  الخدمات،  تطوير  إطار  وفي 
المواطنين، ونتيجة لتزايد اإلقبال على الخدمات 
تم  فقد  الصحية،  بالمراكز  المقدمة  الصحية 
تخصيص عيادات خاصة للمواطنين في معظم 
الخدمات  لهم  تقدم  بحيث  الصحية،  المراكز 
فترات  تقليل  في  وتساهم  سريعة،  بطريقه 
االنتظار، والتي كانت محل شكوى وانتقاد من 
الخدمات  كافة  تقدم  يومية  عيادة  وهي  قبل، 

المطلوبة.
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الخط البديل 
الوكيل الحصري

لشركة آي بي إس جروب التركية 

شركة دولية متخصصة بالعالج الطبي
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أسعار طبية مخفضة 
تناسب الجميع

شاملة االقامة بفندق خمس نجوم 

وتذكرة السفر وثمن العالج

عالج  جميع التخصصات :
زراعة شعر – قص معدة -  عمليات أنابيب – نقص 

الدهون – عمليات تجميل – عمليات جراحية عظام 

فحص شامل وتشخيص مجاني قبل السفر

أفضل المستشفيات في تركيا 

وجود مترجم مرافق  عند وصول تركيا

اسم العملية السعر باليورو مالحظات  (البقاء في المشفى) (البقاء في تركيا)

تكميم 3750 3 ليالي3مع سكن  7

تحوير للمعده 5850 3 ليالي3مع سكن  7

شد البطن 2600 3_2 ليالي4مع سكن  7

(البطن و الخواصر )حزام 4000 3_2 ليالي4مع سكن  7

شد الصدر 2600 2 ليالي4مع سكن  7

تكبير الصدر سيليكون 3500 2 ليالي4مع سكن  7

تصغير الثدي 2600 2 ليالي4مع سكن  7

شد اليدين 2600 2 ليالي4مع سكن  7

شد الظهر 2600 2 ليالي4مع سكن  7

شد االفخاد 2600 2 ليالي4مع سكن  7

شد الخواصر 2600 2 ليالي4مع سكن  7

شد االرداف 2600 2 ليالي4مع سكن  7

حقن الدهون للوجه 1150 مع العمليات االخرى 1 5

حقن الدهون للوجه 1900 لوحدها بدون سكن 1 5

900 منطقة1حقن الدهون  مع العمليات االخرى

حقن الدهون للمؤخرة 1600 مع العمليات االخرى

حقن الدهون للمؤخرة 3500 1 ليالي3لوحدها مع سكن  5

شد الجفون العلوي 1800 تخدير عام بدون سكن 1 5

شد الجفون السفلي 1960 تخدير عام بدون سكن 1 5

4شد الجفون  2600 1 ليالي4تخدير عام مع سكن  5

شد الجفون العلوي 1650 تخدير موضعي  بدون سكن 1 5

شد الجفون السفلي 1650 تخدير موضعي  بدون سكن 1 5

4شد الجفون  2300 1 ليالي4تخدير موضعي  مع سكن  5

تجميل االنف 2600 1 ليالي4الول مرة و بدون غضروف مع سكن  7

تجميل االنف 3000 1 ليالي4الول مرة و مع غضروف  مع سكن  7

تجميل االنف 3300 1 ليالي4اعاده مع او بدون غضروف  مع سكن  7

1شفط الدهون منطقة  900 مع العمليات االخرى

1شفط الدهون منطقة  1600 لوحدها بدون سكن 1 3

ابرة بالزما 150 0 0

اطفال انابيب 2300 شامل التلقيح مع التحاليل العادية فقط 0 15-21

شد الوجه و الرقبة جراحة 4000 2 ليالي4مع سكن  7

شد الرقبة 2600 2 ليالي4مع سكن  5

شد الوجه 2600 2 ليالي4مع سكن  5

(االذن االرنبية )عملية تصحيح االذن  2000 تخدير عام مع سكن ليلتين 1 5

عمليات التجميل في تركيا مع مجموعة 
IPS

شعارنا 
العالج والسياحة معا

لالاستفسار والحجز :

Tel: + 974 44281544
Mobile: + 974 7017 7414

E mail : info@alternative-realestate.com
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عيادة الليزر والتجميل واألمراض الجلدية
الدكتور اشيش بوال

يتحدث الدكتور أشيش بوال معرفا نفسه بالقول:
أشيش بوال، طبيب جلدية ومختص بالعناية بالبشرة، 
وطني   – قطر  في  الجلدية  االمراض  طب  مارست  وقد 
الثاني - لمدة سبع سنوات، بعد أن عملت في نيودلهي 

لمدة عشر سنوات في نفس المهنة.
وقد منحتني هذه التجربة العديد من الفرص السانحة 
القطري،  للسوق  األفضل  لتقديم  بوسعي  ما  لبذل 
وإنني ألشعر بالسعادة الغامرة كوني أعيش هنا بين 

فقد  مناسباتهم،  وأشاركهم  القطري،  الشعب  أبناء 
أظهروا لي الحب والقبول دوما.

فور افتتاحي لعيادتي الخاصة هنا تعرضت قطر لحصار 
بعض  وواجهتني  القطاعات،  مختلف  على  أّثر  جائر، 
لنصابها  عادت  األمور  ولكن  البداية،  في  التحديات 
بفضل صمود أهل قطر وحكومتهم، األمر الذي حفزني 
على الصمود أيضا، وقد خرجت من تلك التجربة أقوى 

من ذي قبل، فرب ضارة نافعة.
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عيادة أشيش بوال
للعناية بالبشرة 

تأسست عيادة الدكتور أشيش بوال للعناية بالبشرة 
في العام 2018، وهي من العيادات المتخصصة بالدوحة 
بإشراف اختصاصي األمراض الجلدية الدكتور أشيش بوال 

شخصيا.  أسس الدكتور بوال عيادته الخاصة بعد عمله 
لمدة سبع سنوات في إحدى العيادات المرتبطة  بشركات 
متعددة الجنسيات، والتي تعنى بمجال التجميل بالليزر، 

وقد كان هدفه تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية 
الجلدية في قطر، معتمدا على خبرته الممتدة على مدى 

15 عاما في هذا المجال الدقيق، ومما يميز عمله أنه 
تخصص بعمليات التجميل للوجه بطرق حديثة وبديلة 

دون اللجوء للجراحة التجميلية، ويقوم الدكتور شخصيا 
باإلشراف على كل حالة تأتي للعيادة بشكل منفرد، 

مخصصا لها تصميما خاصا لضمان أفضل النتائج المرضية.
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المقدمة:  الخدمات 
* شد الوجه الغير جراحي
* استشارة للبشرة فردية

* الفايسال الطبي
* إزالة الشعر بالليزر

hydrafacial * معالجة البشرة باستخدام تقنية 
* عالج الميزوثيرابي للبشرة

* تغذية الصفائح الدموية الغنية بالبالزما للوجه 
وفروة الرأس

* إعادة نضارة الوجه بالليزر
* تقشير الجلد »هوليوود« بالليزر

* التقشير بمواد كيماوية
* إزالة الوشم )التاتوو(

* إزالة البقع الجلدية
* معالجة النمش والتصبغ الجلدي

الهدف: توفير أفضل وأحدث الحلول للعناية بالبشرة والشعر






