
استقبل مركز صحة املرأة واألبحاث في عامه التشغيلي 
األول 17,000 مولود جديد وسّجل املركز مئات اآلالف 
من املراجعني في العيادات الخارجية ومركز الطوارىء 
التابع للمركز، كما احتفل املركز في العام األول من عمره 
ببعض اإلنجازات املتميزة والتي منها مشاركة كوادره 
الطبية في عملية ناجحة لفصل توأمني ملتصقني كانا 
قد ُولــدا في املــركــز، كما تــّم خــال العام املنصرم افتتاح 
عــشــريــن عــيــادة وخــدمــة تخصصية جــديــدة تــهــدف إلــى 
املــقــّدمــة للمرضى،  الــرعــايــة الصحية  اإلرتــقــاء بــخــدمــات 
عاوة عن انضمام 160 من املوظفني الجدد إلى الكوادر 
ــتـــي يــربــو  ــة الــعــامــلــة فـــي املـــركـــز والـ ــدّربــ اإلكــلــيــنــيــكــيــة املــ
كـــادر«. مــن جانبه أشـــار البروفيسور  عــددهــا عــن 2000 
الــرئــيــس التنفيذي ملــديــنــة حــمــد بــن خليفة  آدم كــيــرنــز- 

الطبية ومستشفى الوكرة- إلى أن مرور عام على 
افتتاح مركز صحة املــرأة واألبحاث يعد مرحلة 
مفصلية في تاريخ تزويد مؤسسة حمد الطبية 
للنساء واملواليد الجدد بالرعاية الصحية اآلمنة 

والحانية والفعالة.

بــحــســب تــقــاريــر نــشــرهــا مـــوقـــع مــنــظــمــة صحة 
األسنان، فإن الحفاظ على صحة الفم واحد من 
ضمن األمـــور األســاســيــة للحفاظ على الصحة 
العامة، ومهمة لــجــودة الحياة، إذ إن التدهور 
اللثة أو األسنان أو الفك قد يؤدي  الحادث في 
إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة مــــن االضــــطــــرابــــات الـــتـــي تــبــدأ 
بحدوث التقرحات والعدوى وتنتهي بسرطان 
الــذي يعد أحــد مسببات الوفاة الرئيسية  الفم؛ 

حول العالم.
ونــشــرت منظمة الصحة العاملية مجموعة من 
ــام الــصــادمــة حـــول صــحــة الــفــم فــي الــعــالــم  ــ األرقـ
حول العالم جاء فيها أن حوالى 90% من أطفال 
البالغني فــي جميع  ــدارس ونــحــو 100% مــن  املــ
أنحاء العالم ُيعانون من حفر األسنان، بسبب 
ــادة الــفــلــوريــد، وتــشــيــر املنظمة إلـــى أن  نــقــص مـ
نحو 30 % من البالغني في الفئة العمرية من 65 
ا طبيعية، مشيرة 

ً
إلى 74 عامًا ال يملكون أسنان

إلــى أن نحو 20 % مــن ذوى األعــمــار املتوسطة 
يعانون من تدهور شديد في اللثة، وقد يفقدون 

أســنــانــهــم فـــي وقــــت الحــــق. وتـــقـــول املــنــظــمــة إن 
مــعــدالت وقـــوع ســرطــان الــفــم بــني حــالــة واحـــدة 
لــكــل 000 100 نسمة فــي معظم  إلـــى 10 حـــاالت 
البلدان، وتشير املنظمة إلى أن معدالت انتشار 
هــذا السرطان أكثر ارتفاعًا نسبيًا بني الرجال 
واملـــســـنـــني والـــفـــئـــات ذات املـــســـتـــوى الــتــعــلــيــمــي 
ــد الــتــبــغ  ــ ــعـ ــ ــل املـــنـــخـــفـــض. وُيـ ــ ــدخــ ــ ــدنــــي والــ ــتــ املــ

والكحول أهّم العوامل املسّببة لهذا املرض. 
وسجلت منظمة الصحة العاملية فــي التقرير 
املنشور على موقعها الرسمي أن حوالى %40 
من األطــفــال الذين تــتــراوح أعمارهم بني 6 و12 

عــامــا يــصــابــون بــرضــوح فــي أســنــانــهــم بسبب 
املـــاعـــب أو املــــــدارس غــيــر املـــأمـــونـــة أو حــــوادث 

املرور أو العنف.
ــال املــصــابــني  ــفــ ويـــتـــعـــرض نــحــو 90% مـــن األطــ
ــــوت، وهـــي آفـــة تصيب  »آكــلــة الـــفـــم« لــخــطــر املـ بـــ
صــغــار األطــفــال الــذيــن يعيشون فــي فــقــر مدقع 
ــــى وتسبب  فـــي أفــريــقــيــا وآســـيـــا بــالــدرجــة األولـ
مــرض لثوي وخيم يتبعه نخر- مــوت الخايا 
مبّكرًا في نسيج حي- الشفتني والذقن. ويعاني 
األطــفــال املــصــابــون بآكلة الــفــم مــن عـــدوى عامة 

مثل الحصبة وعدوى فيروس اإليدز.

100 % من البشر يعانون من أمراض الفم

17.000 مولود جديد في »صحة المرأة واألبحاث« 
في عامه التشغيلي األول

دراسة: »الكرش« أكثر خطورة على اإلنسان من التدخين!
يشكو مايني الناس حول العالم من السمنة وازدياد 
ــوقـــت الـــــذي ال تــتــوقــف فــيــه الــــدراســــات  الـــــــوزن، فـــي الـ
واألبحاث الطبية عن نشر أضرار السمنة وتأثيراتها 
السلبية عــلــى حــيــاة اإلنـــســـان. وحــــذرت دراســــة طبية 
حديثة أجرتها جمعية أبحاث السرطان البريطانية، 
أن زيــادة الــوزن تسبب بعض أنــواع مــرض السرطان 

أكثر مما يسببها التدخني في بريطانيا.
ــــوزن قـــد تــكــون السبب  ــادة الـ ــ وقـــالـــت الــجــمــعــيــة إن زيـ
ــلـــى واملــبــيــض  ــكـ ــاء والـ ــ ــعـ ــ ــانـــات األمـ ــة بـــســـرطـ ــابـ لـــإصـ
والكبد، أكثر من التدخني. وتشير إحصاءات رسمية 
إلــى أن نحو 29 فــي املئة مــن البريطانيني  بريطانية 

يعانون مــن السمنة، وهــو مــا يمثل ضعف نسبتهم 
عام 1993. وقالت الجمعية إن حوالي 42 ألف شخص 
يتم تشخيصهم بــاإلصــابــة بــمــرض ســرطــان األمــعــاء 
سنويًا، وكانت السمنة السبب في 4800 من الحاالت، 

بينما كان التدخني مسؤواًل عن 2900 حالة.
ــتـــدخـــني ال يــــــزال الــســبــب  لـــكـــن الــجــمــعــيــة قـــالـــت إن الـ
الرئيسي ملرض السرطان عمومًا في بريطانيا، يليه 
السمنة. وما يعزز من خطورة السمنة أنها في ازدياد، 

بينما يقلل عدد املدخنني.
الرئيس التنفيذي لخدمة الصحة الوطنية سيمون 
ســتــيــفــنــز قــــال إن هــــذه الــنــتــائــج “دلـــيـــل آخــــر عــلــى أن 

السمنة هي التدخني الجديد”.
هنالك العديد من الخيارات أمام من يعاني من مرض 
املــفــرطــة ويمكن تلخيصها بثاثة مــســارات  السمنة 
الـــوزن وحالة  الــزيــادة فــي  رئيسة تعتمد على مــقــدار 
الشخص الصحية واألمراض التي يعاني منها جراء 
السمنة وأخيًرا رغبة الشخص نفسه، وهذه املسارات 
هــي: الطريقة التحفظية والتي تتمثل بتعديل نظام 
بــاتــبــاع حمية غذائية  الــحــيــاة وســلــوكــيــات الشخص 
متوازنة وزيادة النشاط البدني، وهذا الخيار يعتبر 
الـــخـــيـــار األول الـــــذي ال غــنــى عــنــه طــيــلــة فـــتـــرة عــاج 

السمنة حتى بعد إجراء العمليات الجراحية.
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« بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ملحق شهري تصدره »

برعــــــــــــــــــــاية

مستشفيات حمد 
الطبية الجديدة 

حازت اعتماد 
اللجنة الدولية 

المشتركة

أربــعــة مــن مستشفيات  حصلت 
مــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة الــجــديــدة 
ــة الـــدولـــيـــة  ــنـ ــلـــجـ ــاد الـ ــمــ ــتــ عـــلـــى اعــ
ــهــــر مـــايـــو  ــة خـــــــال شــ ــتــــركــ املــــشــ
املاضي ضمن ثاثة عشر مرفقًا 
للمؤسسة، لتحقق  وخدمة تابعة 
ــبــــر بـــرنـــامـــج  ــــك املـــؤســـســـة أكــ بــــذل

اعتماد شهدته في تاريخها.
ــاز، نــالــت  ــ ــجـ ــ ــذا اإلنـ ــ ــي إطــــــار هـ ــ وفـ
ثاثة من هذه املستشفيات وهي 
مـــركـــز الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة الــيــومــيــة، 
ــز قـــطـــر إلعـــــــادة الــتــأهــيــل،  ــركــ ومــ
ــيـــة  ــالـ ــقـ ــتـ ومـــــركـــــز األمـــــــــــراض االنـ
االعــتــمــاد لــلــمــرة األولــــى، فــي حني 
تــم تــجــديــد اعــتــمــاد مــركــز صحة 
املــرأة واألبــحــاث الكائن في مدينة 
ــل 

ّ
الــطــبــيــة. ويــمــث حــمــد بــن خليفة 

الــدولــيــة املشتركة  اللجنة  اعــتــمــاد 
الذهبي في مجال اعتماد  املعيار 
العالم  املستشفيات على صعيد 

وهـــو يقتضي االستيفاء 
بـــمـــعـــايـــيـــر صــــارمــــة عــلــى 
مستوى ســامــة املرضى 
ــودة قــبــل  ــ ــجــ ــ ــ وتـــحـــســـني ال
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نظمت قطر مؤخرا  ندوة »جــودة الرعاية 
الــصــحــيــة وســـامـــة املـــرضـــى فـــي مــواجــهــة 
حـــاالت الـــطـــوارئ واملــحــن كــشــرط أســاســي 
لتحقيق التغطية الصحية الشاملة« وذلك 
عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات جمعية الصحة 
الــعــاملــيــة فـــي جــنــيــف. بــمــشــاركــة نــحــو 17 
ــة وأمــــانــــة مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــاملــيــة  ــ دولــ
واملكتب االقليمي ملنظمة الصحة العاملية 
لشرق املتوسط وعــدد مــن املنظمات غير 

الحكومية.
الــدكــتــورة حنان  الــنــدوة ســعــادة  افتتحت 
ــكــــواري، وزيـــــرة الــصــحــة الــعــامــة  مــحــمــد الــ
مــؤكــدة أن الــحــصــول عــلــى رعــايــة صحية 
ا من حقوق 

ً
آمنة وذات جودة عالية يعد حق

ا للقانون اإلنساني الدولي. 
ً
اإلنسان وفق

الــحــق عــلــى مستوى  ويتطلب تــأمــن هـــذا 
ا إقليمًيا ودوليًا. موضحة أن 

ً
العالم تعاون

التغلب على العقبات التي تقف في طريق 
ا، والتعهد بـ«عدم ترك 

ً
الرعاية األكثر أمان

أي أحـــد خــلــف الـــركـــب« يــتــطــلــب أن تــكــون 
التغطية الصحية الشاملة رعاية آمنة وأن 
تكون سامة املرضى وجــودة الرعاية في 

طليعة أولوياتنا.
واستعرضت سعادتها الجهود العاملية 
املــبــذولــة فـــي مــجــال ســامــة املـــرضـــى منذ 
ــا،  ــاًمـ ــر مــــن 40 عـ ــثـ ــا مـــنـــذ أكـ ــ ــا-آتـ ــ إعــــــان أملـ
مــشــيــرة إلـــى أن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة 
الــوزاريــة العاملية  وكــذلــك مــؤتــمــرات القمة 
لسامة املرضى عملت على إطاق جدول 
أعمال من أجل رعاية أكثر أمانًا في البلدان 
املنخفضة واملتوسطة الدخل، وحديثًا في 

مناطق الشدائد القصوى. 
وأوضــــحــــت ســعــادتــهــا أن نـــظـــام الــرعــايــة 
ــالــــجــــودة  ــتـــمـــتـــع بــ ــر يـ ــطــ ــــي قــ الـــصـــحـــيـــة فــ
والــســامــة العالية، وتعمل مستشفياتنا 
الحديثة واملعتمدة دوليًا وكذلك العاملن 
في مجال الرعاية الصحية لدى مؤسسة 
ــاء املـــحـــلـــيـــن  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــمــــد الـــطـــبـــيـــة مـــــع الـ حــ
والدولين لضمان تزويد مرضانا برعاية 

حانية ذات جودة وسامة عالية.
ــا إلـــــــــى األنــــشــــطــــة  ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ ــعـ ــ وأشــــــــــــــــارت سـ
وااللــتــزامــات اإلنــســانــيــة الــتــي تــعــرف بها 
دولــة قطر، موضحة أن  الجهات املعنية 
ــة قـــطـــر تــعــمــل عــلــى  ــ ــ ذات الـــصـــلـــة فــــي دول
تحسن حياة املستضعفن على الصعيد 
الــعــاملــي مـــن خــــال مــجــمــوعــة واســـعـــة من 
املــســاعــدات االنــســانــيــة وخـــدمـــات اإلغــاثــة 
واألنشطة التنموية. مشيرة إلى أن مؤتمر 
القمة العاملي لابتكار في الرعاية الصحة 
لــعــام 2018 )ويـــــش( أصــــدر تــقــريــرًا حــول 
التحديات والفرص حول تحقيق التغطية 

الصحية الشاملة في مناطق النزاع.
وأضافت سعادتها: »وكجزء من التزامنا 
الــعــاملــي، فقد كــانــت قطر  بــاألمــن الصحي 
الـــدول بمنطقة شــرق املتوسط  ــل  مــن أوائـ
والــســابــعــة عــاملــيــًا الــتــي تــخــضــع لعملية 

لــقــيــاس مـــدى اإللــتــزام  الــخــارجــي  التقييم 
 ، لــعــام 2005  الــدولــيــة  بــالــلــوائــح الصحية 
للتأكد من جاهزية دولة قطر لاستجابة 
ألي مـــشـــكـــات مــتــعــلــقــة بــــاألمــــن الــصــحــي 

العاملي. 
ــعـــادة الـــدكـــتـــورة حـــنـــان محمد  وقـــالـــت سـ
الكواري: »على الرغم من تحديد األولويات 
ــة عــلــى حــدة،  الــدولــيــة والـــتـــزامـــات كــل دولــ
نعتقد أن هناك فجوة في تحقيق سامة 
ا 

ً
املــرضــى وتــكــون هــذه الــفــجــوة أكــثــر بـــروز

في حــاالت الطوارئ واملحن. مضيفة: »إن 
مواجهة هذا التحدي له عدة أوجه معقدة 
الــقــطــاعــات إقليميًا  ويتطلب تــعــاونــًا بــن 

وعامليًا وبن البلدان واملنظمات.«
ـــــارت إلــــى أن مــكــتــب شــــرق املــتــوســط   وأشـ
بــمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة يــعــمــل عــلــى 
دراسة واعدة مع عدد من الشركاء ملراجعة 

التحديات واألولويات الرئيسية للجودة 
والسامة في وقــت املحن. بهدف صياغة 
ــق تـــســـاعـــد عــلــى  ــريــ ــة طــ ــ ــارطـ ــ إطــــــــار أو خـ
تطبيق نظام رعاية صحية مرن قادر على 
االستجابة بكفاءة وفعالية ألي تحديات. 
ودعت سعادتها جميع القادة السياسين 
وصـــانـــعـــي الـــســـيـــاســـات مـــن شــتــى أنــحــاء 
العالم إلــى العمل من أجــل رؤيــة مشتركة 
لتطوير وتنفيذ خطة عمل عاملية بشأن 
ســامــة املــرضــى، مــؤكــدة على ضـــرورة أن 
تــكــون الــســامــة شــرطــًا أســاســيــًا لتحقيق 
أثــنــاء حــاالت  التغطية الصحية الشاملة 
ــطـــوارئ واملـــحـــن وتــعــزيــز نــهــجــنــا تــجــاه  الـ

»خدمة املستضعفن«.
: »إنــنــا نــرى الصحة  وأضــافــت سعادتها 
ــــام وحـــل  ــسـ ــ ــــي صـــمـــيـــم الـ والــــرفــــاهــــيــــة هـ
الــنــزاعــات. إن رؤيــتــنــا املشتركة هــي بناء 

نــظــام رعـــايـــة صــحــيــة شــامــل وآمــــن يــدعــم 
املــجــتــمــعــات ويـــمـــنـــع الـــشـــدائـــد أصــبــحــت 
الــــنــــدوة  نــــاقــــشــــت  أمــــــــرًا أســـــاســـــيـــــًا.«  اآلن 
اإلجـــــــراء الـــعـــاملـــي بـــشـــأن ســـامـــة املــرضــى 
وكـــيـــف ســـيـــســـاهـــم تـــنـــفـــيـــذه فــــي مــعــالــجــة 
املشكلة املــطــروحــة واملــســاعــدة فــي إنــشــاء 
أنــظــمــة مــرنــة قــــادرة عــلــى االســتــجــابــة ألي 
ــــان جـــــــــودة وســــامــــة  ــمـ ــ تــــحــــديــــات مـــــع ضـ
الرعاية املقدمة. واستعرض خبراء والدول 
املــشــاركــة عـــددًا مــن التحديات  واملنظمات 
التي يواجهونها والحلول املبتكرة التي 

يستخدمونها ملواجهة هذه التحديات.
وفي ختام الندوة أكدت سعادة الدكتورة 
ــواري، وزيــــــرة الــصــحــة  ــ ــكـ ــ حـــنـــان مــحــمــد الـ
الــدعــوة للعمل معًا وتضافر  العامة على 
الــجــهــود عــلــى املــســتــوى الــعــاملــي ملعالجة 

سامة املرضى في أشد الظروف قسوة. 
ودعــــت إلـــى تــنــفــيــذ الــعــمــل الــعــاملــي بــشــأن 
ــاة ســـامـــة  ــ ــراعــ ــ ســــامــــة املـــــرضـــــى ، مـــــع مــ
ــدة فــــي خــطــط  ــديـ املــــرضــــى فــــي املـــحـــن الـــشـ
ــن مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة  ــ ــل. والـــتـــعـــلـــم مـ ــمــ ــعــ الــ
ــيــــمــــي لـــلـــشـــرق  ــلــ الــــعــــاملــــيــــة، واملــــكــــتــــب اإلقــ
املـــتـــوســـط، واملـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة 
والقادة اآلخرين في مجال املحن الشديدة 
ووضع إطار لسامة املرضى والجودة في 
املحن الشديدة، وإيصال أصوات أصحاب 
الــعــاملــي. والعمل  املصلحة على الصعيد 
ضــمــن شــبــكــات ســامــة املـــرضـــى املــتــوفــرة 
مــثــل الــشــبــكــة الــعــاملــيــة لــلــتــواصــل لسامة 
املــرضــى إلنــشــاء مجموعة فرعية ملتزمة 
باملحن الشديدة. وإطــاق خطوات فورية 
لتحسن سامة املرضى وجــودة الرعاية 

خاصة أثناء الطوارئ واملحن الشديدة.
كما أوضحت سعادتها أن دولة قطر وفي 
الــتــوصــيــات الهامة   إطـــار سعيها لتنفيذ 
الــقــدرات لتنفيذ  فإنها ستساهم في بناء 
»الــعــمــل الــعــاملــي بــشــأن ســامــة املــرضــى« 
واستضافة املشاورات ذات الصلة. إضافة 
ــــى اســـتـــضـــافـــة االجـــتـــمـــاع االســـتـــشـــاري  إلـ
الــثــانــي للمكتب اإلقــلــيــمــي للشرق  الــفــنــي 
ــار لــســامــة املــرضــى  ــ املــتــوســط لـــوضـــع إطـ

والجودة في املحن الشديدة. 

¶  وزيرة الصحة خالل الندوة

 قطر ستساهم في بناء القدرات لتنفيذ »العمل 
العالمي بشأن سالمة المرضى« واستضافة 

المشاورات ذات الصلة

نظام الرعاية الصحية يتمتع بالجودة والسالمة العالية
في ندوة حول »جودة الرعاية الصحية وسالمة المرضى في حاالت الطوارئ«.. د. حنان الكواري:

الــعــالــم فــي االحتفال  شــاركــت دولـــة قطر دول 
بــالــيــوم الــعــاملــي لــســامــة الــغــذاء والــــذى وافــق 
املــاضــي، حيث تــم اختيار  السابع مــن يونيو 
ــم املــتــحــدة في  هـــذا الـــيـــوم مـــن قــبــل هــيــئــة األمــ
عام 2018 لإلحتفال بالفوائد العديدة للغذاء 
اآلمــن.  وفي هذا اإلطــار نظمت وزارة الصحة 
الـــعـــامـــة الـــعـــديـــد مــــن األنـــشـــطـــة والــفــعــالــيــات 
الهامة والتى تضمنت تنظيم مسابقة لطاب 
املــدارس لرسم لوحات تعبيرية حــول سامة 
ــاب أفـــضـــل 5  ــحــ الـــــغـــــذاء، وســـيـــتـــم تـــكـــريـــم أصــ
لــوحــات وتــوزيــع الــجــوائــز عليهم خــال حفل 

يقام بمبنى وزارة الصحة العامة. 
كــمــا قـــامـــت إدارة ســـامـــة األغــــذيــــة والــصــحــة 
الـــبـــيـــئـــيـــة بـــــــــوزارة الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة بــتــنــفــيــذ 

أنشطة تــوعــويــة وتــوزيــع مطبوعات وهــدايــا 
ومــواد إعانية تثقفية لــزوار مسشتفى حمد 
الــعــام، وفياجيو مـــول، وقــطــر مـــول،  ودوحــة 

فيستيفال مول. 
وكــــذلــــك تــــم بــــث رســــائــــل تــثــقــفــيــة لــلــتــعــريــف 
بــالــيــوم الــعــاملــي لــســامــة الــغــذاء عــبــر شبكات 
التواصل اإلجتماعي » الفيس بــوك، وتويتر 
»، بــاإلضــافــة إلـــى ارســــال رســائــل نصية عبر 

الجوال.
ــفـــال الـــيـــوم الـــعـــاملـــي لــســامــة  ــتـ ويـــســـاهـــم اإلحـ
ــم اإلجــــــراءات  ــ الـــغـــذاء فـــي تــعــزيــز الـــوعـــي ودعـ
إلــى غــذاء أكثر أمانا على  والخطط للوصول 
كــوكــب أكــثــر صــحــة، كــمــا يــمــثــل فــرصــة هــامــة 
ـــفـــات الــصــحــيــة 

ّ
لــتــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى املـــخـــل

لــأغــذيــة غــيــر املــأمــونــة. ووفــقــًا إلحــصــائــيــات 
منظمة الــصــّحــة الــعــاملــيــة فـــإن هــنــاك أكــثــر من 
200 مرض منقول بواسطة األغذية، كما تشير 
 شخص واحد من ضمن 

ّ
اإلحصائيات إلى أن

ــراء استهاك  10 أشــخــاص يــعــانــي ســنــويــا جـ
غذاء غير مأمون ويتم تسجيل 420 ألف حالة 
وفــاة سنويا من ضمنهم 125 ألــف طفل دون 

 الخمس سنوات.
ّ
سن

ويندرج تخصيص يوم عاملي لسامة الغذاء 
املــســتــدامــة التي  ضمن 4 مــن أهـــداف التنمية 
املــتــحــدة إلنــقــاذ العالم  وضعتها هيئة األمـــم 
وهي الهدف الثاني )ال يوجد أمن غذائي بدون 
ســامــة األغــذيــة:  وهـــذا يعني حــصــول جميع 
الــنــاس عــلــى أغــذيــة مــأمــونــة ومــغــذيــة وكافية 

عــلــى مـــدار الــســنــة( والــهــدف الــثــالــث )الصحة 
 لسامة الغذاء تأيثر 

ّ
الجيدة والرفاه: حيث أن

مباشر على صحة اإلنــســان.( وكــذلــك الهدف 
الثاني عشر )االستهاك واإلنتاج املسؤوالن: 
عــنــدمــا تـــعـــزز الـــبـــلـــدان قـــدراتـــهـــا الــتــنــظــيــمــيــة 
والــعــلــمــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة لــضــمــان ســامــة 
األغــــذيــــة وجـــودتـــهـــا عـــلـــى امــــتــــداد الــســلــســلــة 
ــيـــة، فـــإنـــهـــا بـــذلـــك تــتــجــه نـــحـــو أنـــمـــاط  الـــغـــذائـ
أكــثــر اســتــدامــة إلنــتــاج األغــذيــة واستهاكها( 
وأخــيــرًا الهدف السابع عشر )عقد الشراكات 
 ســامــة األغــذيــة هي 

ّ
ــداف: إذ أن لتحقيق األهــ

مسؤولية مشتركة بن الحكومات وشركات 
الصناعات الغذائية واملنتجن واملستهلكن 

على السواء(.

قطر شاركت االحتفال باليوم العالمي لسالمة الغذاء
نجاح كبير لفعاليات وأنشطة االحتفالية
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وقعت وزارة الصحة العامة ومؤسسة 
حــمــد الــطــبــيــة فـــي مــديــنــة هــايــدلــبــيــرج 
األملانية اتفاقيات تعاون مع مستشفى 
هــايــدلــبــيــرج الــجــامــعــي األملـــانـــي تــهــدف 
إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون ومــشــاركــة املعرفة 
وتبادل الخبرات في املجاالت ذات الصلة 
بــالــصــحــة، إضـــافـــة إلــــى عــــاج املـــرضـــى. 
ـــعـــت االتـــفـــاقـــيـــات ســـعـــادة الـــدكـــتـــورة 

ّ
وق

حــنــان محمد الـــكـــواري  وزيــــرة الصحة 
العامة، وعــن مستشفى هايدلبيرج كل 
مــن األســـتـــاذة الــدكــتــورة آنــيــت جــروتــرز 
ــيــــس الـــطـــبـــي ورئـــيـــس  ــرئــ كــيــســلــيــش الــ
املـــســـتـــشـــفـــى، والـــســـيـــدة  مـــجـــلـــس إدارة 
إرمــراوت جوركان املدير اإلداري ونائب 

رئيس مجلس إدارة املستشفى.
ــتــــورة حــنــان  ــدكــ ــادة الــ ــعــ وأوضــــحــــت ســ
الــكــواري، وزيــرة الصحة العامة  محمد 
أن االتــفــاقــيــات تــأتــي فـــي إطــــار حــرص 
وزارة الصحة العامة على عقد شراكات 
مــمــيــزة مــع أفــضــل املــؤســســات واملــراكــز 
ــن أجــــــل تـــبـــادل  ــ ــالــــم مـ ــعــ ــــي الــ الـــطـــبـــيـــة فـ
الــخــبــرات وعــــاج املــرضــى فــي مختلف 
الــتــخــصــصــات ونـــقـــل املـــعـــرفـــة وهــــو ما 

مــن شأنه دعــم التقدم الكبير فــي نظام 
ــــذي تــحــقــق وفــق  الــرعــايــة الــصــحــيــة والـ

رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ .
وأشارت سعادتها إلى أهمية اتفاقيات 
الـــتـــعـــاون مــــع مــســتــشــفــى هــايــدلــبــيــرج 
الجامعي األملــانــي فــي تقوية العاقات 
بــن مؤسساتنا وبــلــديــنــا، وفـــي خدمة 
الــعــديــد مـــن املـــجـــاالت الــصــحــيــة عــالــيــة 
التخصص، وهو ما من شأنه املساهمة 
في تطوير مستوى الخدمات الصحية 

عالية الجودة املقدمة للمرضى.

وأشــــــادت ســعــادتــهــا بــالــتــعــاون املــمــيــز 
مع مستشفى هايدلبيرج منذ عقدين، 
والـــــــــــذي أثـــــمـــــر عــــــن شـــــــراكـــــــات مـــمـــيـــزة 
ــز الــوطــنــي  ــركـ ــاء املـ كـــالـــتـــعـــاون فـــي إنـــشـ
الــســرطــان )مستشفى  لــعــاج وأبـــحـــاث 
األمـــل ســابــقــا( وبــرنــامــج الكشف املبكر 
عـــن أمـــــراض حــديــثــي الـــــــوالدة، وإعــــان 
ــنــــي  ــاون إلنــــــشــــــاء املــــــركــــــز الــــوطــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ال
لـــأمـــراض الـــنـــادرة. كــمــا أطــلــق فــي عــام 
الــدوحــة- هايدلبرغ األول  ٢٠18 مؤتمر 
ــــاث، والــــــــــذي ســــيــــكــــون بــمــثــابــة  ــــحـ ــــأبـ لـ

مــنــتــدى ســـنـــوي، مــعــبــرة عـــن أمــلــهــا في 
تعزيز التعاون املميز.

مــن جانبها عــبــرت األســتــاذة الدكتورة 
ــيـــس  آنــــيــــت جــــــروتــــــرز كـــيـــســـلـــيـــش الـــرئـ
الطبي ورئيس مجلس إدارة مستشفى 
ــبـــيـــرج عــــن ســـعـــادتـــهـــا بــتــوقــيــع  هـــايـــدلـ
االتــفــاقــيــات والـــتـــي تــســاهــم فـــي تعزيز 
ــبــــن  ــانــ ــجــ ــر بـــــــن الــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـــــــتـــــــعـــــــاون الـ
ــع بـــرامـــج  ــ ــــال وضــ وخــــصــــوصــــا مــــن خــ
تــعــاون مميزة فــي العديد مــن املجاالت 
ــــي مــصــلــحــة  ــا يـــصـــب فـ ــمــ الـــصـــحـــيـــة وبــ

الجانبن. وتتضمن مــجــاالت التعاون 
الــعــامــة ومــؤســســة  الــصــحــة  بـــن وزارة 
حــمــد الــطــبــيــة ومــســتــشــفــى هــايــدلــبــيــرج  
املــجــاالت البحثية، متضمنة األبــحــاث 
الـــوراثـــي للمواليد  الــخــاصــة بالفحص 
الجدد، والتجارب السريرية وخصوصا 
ــان  ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ ــالـ ــ ــــى املــــــصــــــابــــــن بـ ــــرضـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
واألمـــــــــــــراض الـــــــنـــــــادرة، واالخـــــتـــــبـــــارات 
املعملية عالية التخصص، والخدمات 
ــتــــدريــــب. إضـــافـــة إلــى  االســـتـــشـــاريـــة والــ
ــتـــاح مــكــتــب فــــي مــبــنــى املــســتــشــفــى  ــتـ افـ
ملـــنـــســـقـــن مـــــن مـــكـــتـــب املــــلــــحــــق الـــطـــبـــي 
الــقــطــري فــي مــديــنــة بــــون، بــهــدف إدارة 
شــؤون املرضى القطرين في مستشفى 
هايدلبيرج الجامعي. كما زارت سعادة 
وزيــــرة الــصــحــة الــعــامــة مــركــز األبــحــاث 
والــجــيــنــات الــوراثــيــة الــتــابــع ملستشفى 
هـــــايـــــدلـــــبـــــيـــــرغ،حـــــيـــــث اســــتــــمــــعــــت مـــن 
املــســؤولــن عنه عــن كافة التخصصات 
واملـــــجـــــاالت الـــتـــي يــخــتــص بـــهـــا املـــركـــز 
ومــجــاالت التعاون بن الجانبن.  كما 
افتتحت سعادة الدكتورة حنان محمد 
الــكــواري وزيـــرة الصحة العامة املكتب 
الــتــنــســيــقــي لــرعــايــة املـــرضـــى الــقــطــريــن 
بمستشفى هايدلبيرغ التابع للمكتب 

الطبي في بون.

ــت الــدكــتــورة هــنــادي الــحــمــد، قــائــد أولــويــة »شيخوخة  ودعـ
الوطنية للصحة 2022-2018،  صحية« في االستراتيجية 
مدير إدارة كبار السن والرعاية املطولة، في مؤسسة حمد 
إلــى املشاركة في هــذا املسح االستقصائي  الجميع  الطبية 
املواقف تجاه  ودعمنا في الحصول علي نظره ثاقبة علي 
الــذي سيساعدنا علي توفير رعاية أفضل  األمــر  الــخــرف، 
لسكاننا املسنني«. وأضافت » لقد ولدت خطة قطر الوطنية 
البشرية واالقتصادية  التكاليف  للخرف من اإلعتراف بأن 
املــرتــبــطــة بــالــحــالــة ســتــرتــفــع بــوتــيــرة مــتــســارعــة، مــا لــم يتم 

الخرف  اعتبار مرض  إلى  الحاجة  لها، مما يبرز  التصدي 
أولــويــة من أولــويــات الصحة العامة في دولــة قــطــر«.  وقالت 
الــســيــدة بـــاولـــو بــاربــاريــنــو رئــيــس املــنــظــمــة الــدولــيــة ملــرض 
الزهايمر يعد أزمــة صحية عاملية، وأنــه ال بد  الزهايمر: إن 
من استجابة دولية لهذا املسح، مشيرة إلى أن وصمة العار 
تــعــد مــن أكــثــر الــعــوائــق انــتــشــارا والــتــي يــعــانــي األشــخــاص 
املصابني بالخرف، مما يمنعهم من طلب املساعدة والدعم 

الذي يحتاجونه. 
وأضافت » نأمل أن يتناول هذا التقرير وغيره من التقارير 

الالحقة وصمة العار بكل أشكالها، وأن يوضح التبعات التي 
تلحق باألشخاص املصابني بالخرف في العالم وما يمكنهم 

فعله بشأن هذا املرض«.
لــلــصــحــة 2022-2018  الــوطــنــيــة  أن االســتــراتــيــجــيــة  يــذكــر 
أولـــويـــة، وكـــان من  الــســن كفئة سكانية ذات  حـــددت كــبــار 
التي حققتها االستراتيجية إطــالق  األولـــي  اإلنــجــازات  بــني 
الخطة  الوطنية للخرف في عــام 2018، وتحدد  خطة قطر 
رؤية قطر لتطوير وتوسيع الخدمات املستقبلية للمصابني 
ــــك تــقــديــم الـــرعـــايـــة الـــالزمـــة ملــرضــى  بـــالـــخـــرف، ويــشــمــل ذل

الخرف وتقديم الدعم لألفراد املشخصني بالحالة ومقدمي 
العيش بكرامة واحترام  الرعاية واألســر، لكي يتمكنوا من 
الخرف يعد  أن  إلى  واستقاللية ومساواة. وتجدر اإلشــارة 
أحد أهم األزمــات الصحية العاملية في الوقت الحالى، حيث 
يوجد نحو 50 مليون شخص يعانون من الخرف في جميع 
أنحاء العالم، ومن املتوقع أن يزيد هذا العدد إلى 152 مليون 
شخص بحلول عام 2050. وكل ثالث ثوان يصاب شخص 
ما بالخرف، ومــع ذلــك، ال يتلقى معظم املصابني بالخرف 

التشخيص أو الدعم الالزم. 

قطر تشارك فى أكبر مسح 
دولي حول مواقف األفراد 

من الخرف
شاركت  قطر في أكبر مسح دولي ملعرفة مواقف األفراد من مرض الخرف والذى تقوده املنظمة الدولية 
ملرض الزهايمر. يستهدف املسح أربع مجموعات رئيسية وهي: الجمهور، واملختصني في الرعاية الصحية، 
واألشخاص الذين يعانون من الخرف باإلضافة إلى األشخاص الذين يتولون رعايتهم، كما يحتوي املسح على 
أسئلة متعددة الخيارات وال يتعني على األشخاص الكشف عن هويتهم عند اإلجابة عليه، ويتوفر املسح 
على شبكة االنترنت وخارج الشبكة أيضا وبعدة لغات من بينها اللغة العربية. وتم وضع املسح على املوقع 
 ، )2019-www.alz.co.uk/research/world-report اإللكتروني للمنظمة الدولية ملرض الزهايمر
وسيمثل املسح األساس الذي سيتم بناء عليه إعداد تقرير الزهايمر العاملي 2019 للمنظمة والذي سيصدر 

خالل شهر الزهايمر العاملي في سبتمبر.

»الصحة العامة« و»حمد الطبية« توقعان اتفاقيات 
تعاون مع »هايدلبيرج الجامعي األلماني«

لتبادل الخبرات وعالج المرضى في مختلف التخصصات

¶  وزيرة الصحة مع مسؤولي مستشفى هايدلبيرج الجامعي األلماني 

¶  د. حنان الكواري خالل توقيع االتفاقية
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احــتــقــل مـــركـــز صــحــة املــــــرأة واألبـــحـــاث 
التابع ملؤسسة حمد الطبية خالل شهر 
يونيو املاضي بمرور عــام على انتقال 
الــنــســاء القديم  خــدمــاتــه مــن مستشفى 
ــــى املــــوقــــع الـــجـــديـــد فــــي مـــديـــنـــة حــمــد  إلـ
قيمت فعالية 

ُ
أ بــن خليفة الطبية، وقــد 

ــهـــذه املــنــاســبــة  احــتــفــالــيــة فــــي املــــركــــز بـ
ــا الــــعــــديــــد مـــــن الـــــكـــــوادر  ــهـ ــيـ ــتــــمــــع فـ اجــ
القيادية واإلداريــة الستعراض التحّول 
الــــجــــذري لـــلـــخـــدمـــات املــــقــــّدمــــة لــلــنــســاء 
واملواليد الجدد في دولة قطر من خالل 

افتتاح هذا الصرح الطبي املتطّور.  
وقـــد تــزامــن هـــذا االحــتــفــال مــع حصول 
مــــركــــز صـــحـــة املـــــــــرأة واألبــــــحــــــاث عــلــى 
 )JCI(  اعتماد اللجنة الدولية املشتركة
في إطار برنامج اعتماد املراكز الطبية 
األكــاديــمــيــة الــتــي تــقــّدم خــدمــات رعــايــة 

صحية ذات جودة عالية للمرضى.
وقــــال الـــدكـــتـــور هــــالل الـــرفـــاعـــي- املــديــر 
الــطــبــي ملـــركـــز صــحــة املــــــرأة واألبـــحـــاث 
ــامــــج الـــكـــشـــف املـــبـــكـــر عــن  ــر بــــرنــ ــ ــديـ ــ ومـ
ــــوالدة فـــي مؤسسة  أمـــــراض حــديــثــي الــ
ــة- فــــي تـــعـــلـــيـــٍق لــــه بــهــذه  ــيـ ــبـ ــطـ ــد الـ ــمـ حـ
ــا  ــه ملــــن دواعــــــــي ســــرورنــ ــة:«إنــ ــبــ ــاســ ــنــ املــ
أن نــحــتــفــل بــمــنــاســبــتــن فـــي آن واحــــد؛ 
ــرور عـــام عــلــى الــنــقــل الــنــاجــح  ــــى مــ األولـ
لـــخـــدمـــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لــلــنــســاء 
الــجــدد مــن مستشفى النساء  واملــوالــيــد 
القديم إلى مركز صحة املرأة واألبحاث 
والـــثـــانـــيـــة حـــصـــول مـــركـــز صــحــة املــــرأة 
واألبحاث على اعتماد اللجنة الدولية 
الــشــعــور بالغبطة  املشتركة، وينتابنا 
ونــحــن نحتفل بــهــاتــن املناسبتن مع 
كــافــة الـــكـــوادر الــعــامــلــة فــي املــركــز التي 
لــم نكن لنحقق  املــبــذولــة  لــوال جهودها 
ذلـــك الــكــّم الــكــبــيــر مــن اإلنـــجـــازات طيلة 

الــعــام املنصرم ال سّيما النجاح املبهر 
فــي االنــتــقــال السلس واآلمـــن باملرضى 
ــقـــديـــم  والـــــخـــــدمـــــات مـــــن املـــســـتـــشـــفـــى الـ
إلـــى املــركــز الــجــديــد واجــتــيــاز االخــتــبــار 
الحقيقي للحصول على اعتماد اللجنة 

.»)JCI(  الدولية املشتركة
يذكر، أن مؤسسة حمد الطبية بدأت في 
عــام 2017 في عملية االفتتاح املرحلي 
املــمــنــهــج ملــركــز صــحــة املــــرأة واألبــحــاث 
من خالل النقل الحذر واآلمن للمرضى 
والخدمات من مستشفى النساء القديم 
إلى مركز صحة املــرأة واألبحاث، حيث 
بـــدأت املــؤســســة بــإنــشــاء قــســم ألمـــراض 
ــر  الــنــســاء واملـــســـالـــك الــبــولــيــة فـــي أواخــ
عام 2017 ليتوالى بعد ذلك، نقل أقسام 
الــخــدمــات األخـــرى انــتــهــاًء بعملية نقل 
100 مــن املــوالــيــد الــجــدد مــن مستشفى 
الــنــســاء إلــى وحـــدة العناية املــركــزة في 
ــرأة واألبــحــاث فــي مايو  مــركــز صحة املـ

.2018
وأضـــــــــاف الــــدكــــتــــور هــــــالل الــــرفــــاعــــي:« 
استقبل مركز صحة املرأة واألبحاث في 
عــامــه التشغيلي األول 17,000 مولود 

جــديــد وســّجــل املــركــز مــئــات اآلالف من 
ــادات الــخــارجــيــة  ــيــ ــعــ املــــراجــــعــــن فــــي الــ
ومــركــز الـــطـــوارىء الــتــابــع لــلــمــركــز، كما 
احتفل املركز في العام األول من عمره 
ببعض اإلنجازات املتميزة والتي منها 
مـــشـــاركـــة كــــــــوادره الــطــبــيــة فــــي عــمــلــيــة 
ــة لـــفـــصـــل تـــــوأمـــــن مــلــتــصــقــن  ــاجــــحــ نــ
كــانــا قــد ُولـــدا فــي املــركــز، كما تــّم خالل 
الــعــام املــنــصــرم افــتــتــاح عــشــريــن عــيــادة 
وخدمة تخصصية جديدة تهدف إلى 
اإلرتــــقــــاء بـــخـــدمـــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
املــقــّدمــة لــلــمــرضــى، عـــالوة عــن انضمام 
160 مــن املــوظــفــن الــجــدد إلـــى الــكــوادر 
املــدّربــة العاملة فــي املركز  اإلكلينيكية 

والتي يربو عددها عن 2000 كادر«.
ــه أشـــــــار الـــبـــروفـــيـــســـور آدم  ــبـ ــانـ ــــن جـ مـ

كيرنز- الرئيس التنفيذي ملدينة حمد 
الــوكــرة-  بــن خليفة الطبية ومستشفى 
ــام عــلــى افــتــتــاح مــركــز  ــرور عــ ــ إلــــى أن مـ
صـــحـــة املـــــــرأة واألبـــــحـــــاث يـــعـــد مــرحــلــة 
مــفــصــلــيــة فـــي تـــاريـــخ تـــزويـــد مــؤســســة 
الــجــدد  حــمــد الطبية للنساء واملــوالــيــد 
ــنـــة والــحــانــيــة  بــالــرعــايــة الــصــحــيــة اآلمـ
:« بصفتنا 

ً
قــــائــــال والـــفـــعـــالـــة، وأضــــــاف 

املـــــــــزّود الـــرئـــيـــســـي بـــخـــدمـــات الـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة الــثــانــويــة والــتــخــصــصــيــة في 
ــة قــطــر وإحــــدى مــؤســســات الــرعــايــة  دولـ
الــصــحــيــة الــــرائــــدة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
األوســـــــــط فـــإنـــنـــا نـــشـــعـــر بـــالـــكـــثـــيـــر مــن 
ــزاز بــمــا حــقــقــنــاه مـــن نــقــل نــاجــح  ــتــ اإلعــ
للخدمات من مستشفى النساء القديم 
إلــى مركز صحة املـــرأة واألبــحــاث الــذي 

ــااًل لــلــتــطــّور والـــحـــداثـــة، حيث  ــثـ يـــعـــّد مـ
قــــام مــوظــفــونــا مــســتــخــدمــن مـــا لــديــهــم 
ــبــــرات بـــإتـــمـــام عملية  ــارات وخــ ــهــ مـــن مــ
دة للمرضى والخدمات دون 

ّ
النقل املعق

تــعــريــض هــــؤالء املـــرضـــى أليـــة مخاطر 
ــار ســلــبــيــة«. يــعــتــبــر مـــركـــز صحة  ــ أو آثـ
ــام عــلــى مــســاحــة  ــقــ ــ

ُ
املــــــرأة واألبــــحــــاث امل

ــقــًدر بحوالي  72,000 متر مربع أكبر 
ُ
ت

مستشفى تخصصي في قطر واملنطقة، 
ويشتمل املركز على 240 غرفة للمرضى 
الداخلين و7 غرف للعمليات و26 غرفة 
ــدة ضخمة  ــ إلــــى وحـ بـــاإلضـــافـــة  والدة، 
للعناية املركزة لحديثي الوالدة مكونة 
ــا يــــزيــــد عــلــى  ــ ــع ملـ ــــســ

ّ
ــت ــن طـــابـــقـــن وتــ ــ مـ

الــــوالدة ذوي  100 مــن األطــفــال حديثي 
الحاالت املرضية الحرجة.

تّم  مؤخرا افتتاح املكتبة املتنقلة األولى 
ــة واملـــخـــصـــصـــة  ــيـ ــبـ ــطـ ملــــؤســــســــة حــــمــــد الـ
لـــلـــمـــرضـــى الـــداخـــلـــيـــن، وقــــــام بــافــتــتــاح 
املــكــتــبــة الــســيــد نـــاصـــر الــنــعــيــمــي، نــائــب 
الــرئــيــس لــقــطــاع الـــجـــودة، ومــديــر معهد 
حمد لجودة الرعاية الصحية بمؤسسة 
قيمت في مركز 

ُ
حمد الطبية، في مراسم أ

قطر إلعادة التأهيل التابع للمؤسسة.
 ويــــأتــــي افـــتـــتـــاح املــكــتــبــة املــتــنــقــلــة بــعــد 
تدشينها من قبل سعادة وزيرة الصحة 
ــورة حـــنـــان مــحــمــد الـــــكـــــواري فــي  ــتــ ــدكــ الــ
لــجــودة الرعاية  الــشــرق األوســـط  منتدى 

الصحية في شهر مارس املاضي.
يــــذكــــر أن مــــركــــز قـــطـــر إلعــــــــادة الــتــأهــيــل 
يعّد مرفق الرعاية الصحية األول الذي 
يـــحـــظـــى بـــمـــكـــتـــبـــة مـــتـــنـــقـــلـــة مــخــصــصــة 
ــن يــمــكــنــهــم  ــ ــذيــ ــ ــاه الــــداخــــلــــيــــن الــ ــ ــــرضــ ملــ
ــارة الــــكــــتــــب الــــتــــي يــــرغــــبــــون فــي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
قراءتها وذلــك عبر فريق خدمة العمالء 
»نــســمــعــك« املــتــواجــد داخـــل املــركــز حيث 
ــتـــم تــــزويــــد املــــريــــض الـــــــذي يــــرغــــب فــي  يـ
اســتــعــارة الــكــتــب بــجــهــاز اتــصــال لوحي 
يحتوي على قوائم بالكتب املتوفرة في 
املــكــتــبــة وبــعــد اخــتــيــار املـــريـــض للكتاب 
الذي يرغب في استعارته يقوم أحد أفراد 
فريق خدمة العمالء »نسمعك« بإحضار 

الكتاب إلى املريض في غرفته.
وقــد تــّم إنــشــاء املكتبة عبر شــراكــات مع 
الــــــــوزارات مــثــل وزارة الــثــقــافــة  ــدد مـــن  عــ
والرياضة وعدد من السفارات األجنبية 
مــن بينها الــســفــارة الــكــوريــة، والــســفــارة 
الــــيــــابــــانــــيــــة، والـــــســـــفـــــارة الـــتـــايـــلـــنـــديـــة، 
الــحــي الثقافي  واملــؤســســات العامة مثل 
ــثــــل جـــامـــعـــة  ــــات مــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ )كــــــــتــــــــارا(، والـ
قــطــر، ومــركــز الشيخ عبدالله بــن زيــد آل 
محمود الثقافي اإلســالمــي حيث قاموا 
جميعًا بالتبّرع بــأعــداد مــن الكتب، كما 
يــتــوقــع أن تـــقـــوم مــكــتــبــة قــطــر الــوطــنــيــة 
ــن الــكــتــب فـــي الــقــريــب  بــالــتــبــّرع بـــعـــدد مـ

العاجل، كما قام فريق من مركز خبرات 
ومشاركات املرضى واملوظفن بتنظيم 
حملة في مختلف مرافق مؤسسة حمد 
الطبية ولـــدى مختلف شــرائــح املجتمع 
للتبّرع بالكتب وإيــداعــهــا فــي صناديق 
ــي مــكــاتــب  ــ ــة فـ ــايــ ــغــ مـــخـــصـــصـــة لــــهــــذه الــ
االستقبال التابعة لفريق خدمة العمالء 

»نسمعك« في مختلف مرافق املؤسسة.
فــــي تــعــلــيــق لــــه حـــــول املـــكـــتـــبـــة املــتــنــقــلــة 
قــال السيد ناصر  املخصصة للمرضى 
ــيـــمـــي:« يــعــتــبــر تـــحـــســـن مــســتــوى  ــنـــعـ الـ

تــجــارب املــرضــى مــن أهــم أولــويــات مركز 
خــبــرات ومــشــاركــات املــرضــى واملــوظــفــن 
ل ذلك في تحقيق أكبر قدر ممكن 

ّ
ويتمث

ــة لــلــمــريــض أثـــنـــاء إقــامــتــه في  ــراحـ مـــن الـ
مــســتــشــفــيــات مـــؤســـســـة حـــمـــد الــطــبــيــة، 
وتوفير مكتبة مخصصة للمرضى يتيح 
لهم فرصة قّيمة للمطالعة وتعزيز الروح 
املــعــنــويــة لــديــهــم أثـــنـــاء عــمــلــيــة تماثلهم 
ــا من 

ّ
لــلــشــفــاء فــي املــســتــشــفــى، وقـــد تــمــكــن

جمع ما يزيد على 300 كتاب ونأمل في 
ي املزيد من هذه الكتب من املؤسسات 

ّ
تلق

الـــشـــريـــكـــة ومـــخـــتـــلـــف شــــرائــــح املــجــتــمــع 
ي« وأضــاف السيد ناصر النعيمي 

ّ
املحل

ل مــا حصلنا عليه مــن كتب 
ّ
: »يمث

ً
قــائــال

ــع إلـــى زيـــادة 
ّ
نــــواة هـــذه املــكــتــبــة، ونــتــطــل

الــكــتــب واملـــراجـــع بمختلف اللغات  عـــدد 
حيث لدينا كتب بما يقارب ال 10 لغات، 
كــمــا نــخــطــط لــتــطــبــيــق هـــذه املـــبـــادرة في 
كافة مستشفيات ومرافق مؤسسة حمد 
الــطــبــيــة بــحــيــث يــنــعــم املـــريـــض بــجــو من 
الـــراحـــة والــفــائــدة أثــنــاء إقــامــتــه فــي هــذه 
املستشفيات واملـــرافـــق، وال يسعني في 

ــّدم بــجــزيــل الــشــكــر  ــقـ هــــذا املـــقـــام إال أن أتـ
إلى كل من أسهم بالتبّرع بالكتب دعمًا 
لهذه املكتبة، وقد كان من حسن طالعنا 
الــتــي تلقيناها كــانــت بلغات  الــكــتــب  أن 
مختلفة وبذلك تعّم الفائدة كافة املرضى 

على اختالف مشاربهم وثقافاتهم«.     
ــبـــن فــــي الـــتـــبـــرع بــالــكــتــب  ــلـــراغـ يـــمـــكـــن لـ
لصالح املكتبة املتنقلة زيارة وإيداع هذه 
لــدى مكاتب فريق خدمة العمالء  الكتب 
مـــــن مــســتــشــفــيــات  فـــــي أي  ــمــــعــــك«  »نــــســ
ومرافق حمد الطبية، كما يمكن توجيه 
األسئلة واالستفسارات املتعلقة بحملة 
التبّرع بالكتب إلى إدارة الجودة بمركز 
خــبــرات ومــشــاركــات املــرضــى واملوظفن 
cpesecomms@  :ــالـــي ــتـ الـ الــــرابــــط  عــلــى 

  hamad.qa

300 كتاب في المكتبة المتنقلة األولى لـ »حمد الطبية«
في مركز قطر إلعادة التأهيل

¶  حمد الطبية تفتتح مكتبتها المتنقلة األولى في مركز قطر إلعادة التأهيل

¶  الدكتور هالل الرفاعي 

¶ مركز صحة المرأة واألبحاث التابع لمؤسسة حمد الطبية

تّم إنشاء المكتبة عبر شراكات مع عدد من الوزارات 
مثل وزارة الثقافة والرياضة وعدد من السفارات األجنبية

17,000 مولود جديد »صحة المرأة واألبحاث« يشهد والدة 
في عامه التشغيلي األول
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أكـــدت مــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة الــتــزامــهــا بتوفير 
أفضل رعاية صحية آمنة وحانية وفعالة لكافة 
املرضى واملــراجــعــن، وأشـــارت املؤسسة إلــى أن 
الدولي مؤخرًا  حصول خدماتها على االعتماد 
من اللجنة الدولية املشتركة ذائعة الصيت يدعم 
ــان تــولــي،  ــ ــال الــســيــد إيـ ــ ــتــــزام لــديــهــا. وقـ ــ ــذا االل هــ
لــخــدمــات الــصــحــة النفسية  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
تــطــويــر الصحة  الطبية وقــائــد  بمؤسسة حــمــد 
الــنــفــســيــة والـــرفـــاه فـــي مـــشـــروع االســتــراتــيــجــيــة 
الوطنية للصحة 2018-2022، إن اعتماد خدمة 
اللجنة  الطبية مــن قبل  النفسية بحمد  الصحة 
التي  الدولية املشتركة يمثل اعترافًا بالتطورات 
النفسية على  تم تحقيقها في خدمات الصحة 
ــدار األعــــــوام الــقــلــيــلــة املــاضــيــةحــيــث خضعت  ــ مـ
النفسية لعملية تقييم صارمة  خدمات الصحة 
ــتــزامــنــا بــمــعــايــيــر عــالــيــة في  أثــبــتــت نــتــائــجــهــا ال
مــجــاالت املــمــارســة الــعــاجــيــة ورعـــايـــة وســامــة 
املــريــض.  وأضـــاف الــســيــد/ إيـــان تــولــي: »يعتبر 
الحصول على اعتماد هيئة ذات مكانة مرموقة 
الــدولــيــة املشتركة خير تأكيد على  اللجنة  مثل 
التزامنا بتوفير رعاية بأعلى املستويات. إن من 
الــرائــع تواجد فريق عمل متميز أشــاد به فريق 
الــتــقــيــيــم بــالــلــجــنــة الــدولــيــة املــشــتــركــة وبــالــرعــايــة 

الحانية التي يقدمها«.    
الله، رئيس  العبد  الدكتور ماجد  من جانبه قال 

بــالــوكــالــة بمؤسسة حمد  النفسي  الــطــب  إدارة 
الطبية: »إن قرار اللجوء إلى الدعم النفسي ال ُيعد 
، ولــذا مــن املهم أن نطمئن املرضى 

ً
قـــرارًا ســهــا

وأفراد أسرهم ونؤكد لهم على توفيرنا خدمات 
رعــايــة آمــنــة وفــعــالــة وعــالــيــة املــســتــوى. ويساعد 
مثل هذا االعتماد الدولي على تحقيق هذا األمر«. 
ويضيف بالقول: »لقد أثمر التعاون مع مؤسسة 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة األولـــيـــة عـــن إنـــشـــاء عــيــادات 
تخصصية للصحة النفسية في مراكز الرعاية 
ــادت الــلــجــنــة الــدولــيــة  ــ الــصــحــيــة األولـــيـــة، وقـــد أشـ
املشتركة بهذا اإلنجاز، كما أشادت بالتقدم الذي 
أحــرزنــاه في مجال تطوير خدمات تخصصية 
الــذيــن يعانون مــن صعوبات  املــرضــى  ملساعدة 

التعلم واضطرابات األكل«.
 وأردف بــقــولــه: »يــصــل عــدد املــوظــفــن العاملن 
فـــي خـــدمـــات الــصــحــة الــنــفــســيــة إلــــى أكـــثـــر من 
لنلبي ونــدرك  600 موظف من ثقافات متعددة 
حــاجــات مــرضــانــا وهــــذا يــشــكــل مــدعــاة للفخر 
ــنــا. تــديــر خـــدمـــات الــصــحــة النفسية  بــالــنــســبــة ل
تـــم تقديم  عـــام 2018  عـــيـــادة وفـــي  حـــوالـــي 70 
الــرعــايــة ألكــثــر مــن 6500 مــريــض جــديــد ضمن 
لنا. وكجزء  التابعة  الخارجية  العيادات  خدمات 
من التزامنا بتوفير خدمات مخصصة للمجتمع 
بشكل أكبر، قمنا بالتنسيق لعمل 8000 زيارة 

تقريبًا للمرضى في املنازل.
الــذي تم تحقيقه مؤخرًا من  وتضمن االعتماد 

الــدولــيــة املشتركة والـــذي شمل 13  اللجنة  قبل 
مرفقًا في مؤسسة حمد الطبية حصول مركز 
ــــى.  حــمــد لــأســنــان عــلــى االعـــتـــمـــاد لــلــمــرة األولـ
ومنذ تأسيسه كمركز مستقل في عام 2016، 
لــأســنــان للمرضى إمكانية  يتيح مــركــز حمد 
الــحــصــول عــلــى رعـــايـــة مــتــخــصــصــة لــأســنــان 
 عـــن كـــافـــة جــوانــب 

ً
بــاعــتــبــاره مـــركـــزا مـــســـؤوال

الــفــم فـــي شــبــكــة مستشفيات  الــرعــايــة لــصــحــة 
ومرافق مؤسسة حمد الطبية.

من جانبه قال الدكتور غانم املناعي، استشاري 
أول ورئــيــس خــدمــات األســنــان بمؤسسة حمد 
الذي حصلت عليه خدمات  أن االعتماد  الطبية، 
األسنان من قبل اللجنة الدولية املشتركة يعتبر 

هامًا جدًا إليجاد ثقافة تحسن الجودة وأضاف: 
»يقدم مركز حمد لأسنان رعاية متخصصة 
ـــا 

ً
ــنــــاك أيـــض ــر، وهــ ــطـ ــال فــــي قـ ــ ــفـ ــ ــلــبــالــغــن واألطـ ل

له  التابعة  العيادات  املركز عبر  خدمات يقدمها 
الــوكــرة والــخــور واملستشفى  فــي مستشفيات 
الــكــوبــي. اعــتــمــاد الــلــجــنــة الــدولــيــة املــشــتــركــة هو 
عـــبـــارة عـــن ســلــســلــة مـــن املــعــايــيــر الــتــي تضمن 
املــؤســســة مــع مــعــايــيــر معينة لسامة  تــمــاشــي 
املريض وجودة الرعاية وهي أمر يدعونا للفخر 
فهو يثبت تكافؤ الرعاية التي نقدمها مع أفضل 

املؤسسات الصحية في العالم.« 
ــم: »ســعــيــًا مــنــا لــتــلــبــيــة الــحــاجــات  ــانـ ــال د. غـ ــ وقـ
املتزايدة، نقوم حاليًا بعقد شراكات مع جامعة 
الــكــوادر  قــطــر وكــلــيــة شــمــال االطــلــنــطــي لتنمية 
لــأســنــان في  املحلية كما ويسهم مــركــز حمد 
بــدور هــام في إنشاء كلية لطب األسنان  القيام 
افتتاحها في  املزمع  في جامعة قطر والتي من 
سبتمبر املقبل حيث من املتوقع أن تؤدي دورًا 
العملي لطاب  الــتــدريــب  هامًا فــي مجال توفير 
ــنـــان فـــي قــطــر. كــمــا أن لــديــنــا شــراكــة  طـــب األسـ
ــتــابــعــة لكلية  ــنــــان ال ــع كــلــيــة طـــب األســ مــمــيــزة مـ
الكثير  أيرلندا، حيث أكمل  امللكية في  الجراحن 
من أطباء األسنان لدينا برامج تدريبية لتحسن 
القبول  مهاراتهم وإعــدادهــم الجتياز اختبارات 

لعضوية كلية الجراحن امللكية في ايرلندا«. 

يشهد مستشفى الوكرة التابع ملؤسسة 
حمد الطبية بــرنــامــج تحديث وتطوير 
لــخــدمــاتــه ضــمــن الــجــهــود الـــرامـــيـــة إلــى 
إجـــراء توسعة كبيرة ملــرافــق املستشفى 
بــهــدف تــعــزيــز تــجــربــة املـــرضـــى وتقليل 
ــار ومــــــــدة اإلقــــــامــــــة فــي  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ أوقــــــــــات االنـ
املستشفى وتحسني إمكانية الحصول 
ــات الـــطـــبـــيـــة املــتــخــصــصــة  ــدمــ ــخــ ــلـــى الــ عـ

لسكان املنطقة الجنوبية من الدولة.  
ومنذ افتتاحه في عام 2012 كمستشفى 
ــام بـــهـــدف تــلــبــيــة الــطــلــب املـــطـــرد على  عــ
ــتـــزايـــد  ــات الـــصـــحـــيـــة فــــي ظــــل الـ ــدمــ ــخــ الــ
الــســكــانــي الـــســـريـــع فـــي مــنــطــقــة الـــوكـــرة 
ــيـــد وجـــــنـــــوب مــــطــــار الــــدوحــــة  ــيـــعـ ومـــسـ
واملــــنــــاطــــق املـــحـــيـــطـــة، يـــعـــد مــســتــشــفــى 
أكــبــر املستشفيات العامة  ثــانــي  الــوكــرة 
ــااًل فــــي مـــؤســـســـة حــمــد  ــغــ ــر انــــشــ ــ ــثـ ــ واألكـ
الطبية حيث يبلغ التعداد السكاني في 
املناطق التي يخدمها حوالي 500.000 
شــخــص وهـــي تعتبر مــن األســــرع نموًا 
في البالد. وقــد سجل مستشفى الوكرة 
زيــادة بنسبة 15.4% في إجمالي حركة 
بــنــهــايــة عــــام 2018 مــقــارنــة  املـــراجـــعـــني 
بعام 2016 حيث بلغ إجمالي مراجعات 
لــعــام 2018  املـــرضـــى 699,496 مــراجــعــة 
بـــعـــدد 605,924 مـــراجـــعـــة عــام  مـــقـــارنـــة 
2016، وقد وصل عدد مراجعي العيادات 
إلـــى 274.234 فــي عـــام 2018  الــخــارجــيــة 

وأكــثــر مــن 355 ألــف زيـــارة إلــى الــطــوارئ 
ــه. كــمــا بــلــغ عــدد  ــ ــام ذاتــ ــعـ ســجــلــت فـــي الـ
الــــــــوالدات 5694 والدة، وبـــلـــغ إجــمــالــي 
املرضى املستفيدين من خدمات الرعاية 
الــنــهــاريــة 17.453 مــريــضــا وشــمــل ذلــك 
الــواحــد،  الــيــوم  2629 مريضا بجراحات 
3622 بجراحات املناظير، 1257 بغسيل 
الكلى، 9945 بوحدة املعالجة الوريدية 
لنفس الــعــام . أمــا عــدد الــجــراحــات التي 
ــرة خـــالل  ــ ــوكـ ــ أجــــريــــت فــــي مــســتــشــفــى الـ
عــام 2018 فبلغت 8970 جــراحــة شملت 
جـــراحـــات املــرضــى الــداخــلــيــني وامــــراض 
النساء والوالدة والحروق، في حني بلغ 
عدد املرضى الداخليني 14.912 مريضا 
ــن تــلــقــوا  ــذيــ ــن الـــبـــالـــغـــني واألطـــــفـــــال الــ مــ

العناية الالزمة في املستشفى.
ــادة  ــ ــد أســهــمــت خــطــط الــتــطــويــر وزيـ وقــ
الــوكــرة في  الــكــوادر العاملة بمستشفى 

تــحــســني مـــعـــدالت انــتــظــار املـــواعـــيـــد في 
الــعــيــادات الخارجية باملستشفى خالل 
الــربــع األول مــن عــام 2019 بنسبة %27 
ــام 2017،  ــ بـــالـــربـــع األول مــــن عـ مـــقـــارنـــة 
وشمل ذلــك نظام حجز املواعيد فــي 19 
تخصصا طبيا شملت جراحة السمنة، 
، الجلدية،  الــحــروق، طــب القلب  جــراحــة 
السكري والــغــدد الصماء، األنــف واألذن 
والــحــنــجــرة، أمــــراض الــجــهــاز الهضمي، 
ــنـــة ، الـــكـــلـــى،  ــبـــاطـ ــة، الـ ــامــ ــعــ ــة الــ ــراحــ الــــجــ
العيون، جراحة الوجه والفكني، العظام، 
ــفــــال، عــيــادة  ــفــــال، جـــراحـــة األطــ طـــب األطــ
تسكني األلم، طب أمراض الرئة، املفاصل 

والروماتيزم، املسالك البولية. 
من جانبه قال الدكتور صباح القاضي، 
الــوكــرة: » يضم  املدير الطبي ملستشفى 
املستشفى 326 ســريــرًا؛ مــن بينها 204 
أســـرة ملــرضــى الــحــاالت الــعــامــة والــحــادة  
لــحــاالت الرعاية  و87 ســريــرًا مخصصا 
ــى الــــرعــــايــــة الـــفـــائـــقـــة  ــ ــــرضـ ــة ومـ الــــحــــرجــ
 عن ذلك، يوجد 

ً
وحاالت الحروق. وفضال

77 ســريــرًا إضــافــيــا للمالحظة واإلقــامــة 
أّســـــــرة  ــن  ــــوزع 30 % مــ ــتـ ــ ــيـــرة، وتـ ــقـــصـ الـ
املستشفى في غرف فردية. وتعتبر هذه 
أ مـــن بـــرنـــامـــج مــؤســســة  املـــكـــونـــات جـــــزء
حــمــد الــطــبــيــة الــتــوســعــي الــشــامــل الـــذي 
يـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز تـــجـــارب بــاملــرضــى، 
وتسهم في تسريع عملية الحصول على 
الــجــودة  الــخــدمــات املتخصصة وعــالــيــة 

التي يقدمها املستشفى.«    
وأوضــــح الــدكــتــور الــقــاضــي أن إجــمــالــي 

عدد الكوادر العاملة بمستشفى الوكرة 
بـــنـــســـبـــة 9% خــــالل  قــــــد شــــهــــد زيــــــــــــادة 
السنوات الثالث األخيرة حيث زاد عدد 
كـــــوادر الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة بــمــعــدل %39 
بــــني عـــامـــي 2016 /2019 ، وزاد عـــدد 
كــوادر التمريض والقبالة بمعدل %15، 
وأخــصــائــيــو املــهــن الــصــحــيــة واملــســانــدة 

بمعدل 6% خالل نفس الفترة. 
الــوكــرة  املــديــر الطبي ملستشفى  ويشير 
إلـــــــى أبــــــــرز الـــــتـــــطـــــورات الــــتــــي شـــهـــدهـــا 
ــنــــوات املـــاضـــيـــة  ــــالل الــــســ املـــســـتـــشـــفـــى خــ
ومنها: تشغيل املركز الوطني للحروق 
للمرضى البالغني واألطفال، واستحداث 
ــيـــات  ــنـ ــقـ ــتـ مــــــرافــــــق مــــجــــهــــزة بــــــأحــــــدث الـ
واملـــــــعـــــــدات الـــطـــبـــيـــة لـــتـــوفـــيـــر الــــرعــــايــــة 
ـــادة والـــيـــومـــيـــة ملــرضــى  ــحــ ــ الـــحـــرجـــة والـ
الحروق بما فيه جناح مخصص لعالج 
إصـــابـــات الـــحـــروق، وتــوفــيــر الــجــراحــات 
الـــتـــجـــمـــيـــلـــيـــة والـــتـــرمـــيـــمـــيـــة؛ وتــطــبــيــق 
الــروبــوتــيــة فــي قسم الجراحة  الــجــراحــة 
العامة واملسالك البولية، وحصول مركز 
جــراحــة الفتق على درجــة مركز التميز، 
وتطبيق برنامج الخدمة التعاونية مع 
قسم أمـــراض القلب، األســنــان، األمــراض 
الـــجـــلـــديـــة، الـــســـكـــري، الــصــحــة الــنــفــســيــة 
ــل خـــدمـــة  ــيـ ــغـ ــاب، وتـــشـ ــ ــ ــــصـ ــ وعـــــلـــــوم األعـ
األســنــان املتخصصة لألطفال مــن ذوي 
االحــتــيــاجــات الــخــاصــة وخـــدمـــة الــعــالج 

باللعب لدعم املرضى األطفال. 
 : »يــــقــــوم 

ً
ويــــضــــيــــف د.صـــــــبـــــــاح قــــــائــــــال

املـــســـتـــشـــفـــى بـــنـــجـــاح بــتــنــســيــق جــمــيــع 

الجراحات غير املجدولة من خالل مكتب 
الــجــراحــات ونــعــد أول مستشفى  تعقب 
بــمــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة يــطــبــق نــظــام » 
Care Aware Bed Management » وهو 
برنامج على جهاز الحاسوب يتيح لنا 
االســتــغــالل األمــثــل لــألســرة عــنــد خــروج 
املرضى واخالئهم ألسرتهم حيث يقوم 
البرنامج باإلشعار الفوري بذلك حيث 
ــدد بــالــســرعــة  نـــقـــوم بــــإدخــــال مـــرضـــى جــ
الالزمة على عكس السابق حيث كان يتم 
ذلك يدويا.وقد ساهم تطبيق البرنامج 
فــي تخفيض أوقــــات االنــتــظــار وتــعــزيــز 
سبل وصــول املرضى للرعاية املجدولة  
وتـــحـــقـــيـــق روابــــــــط مــتــيــنــة مــــع مــجــتــمــع 
الـــوكـــرة لــدعــم أســلــوب الــعــيــش الصحي 

واملساهمة في مكافحة األمراض« .  
ونــــوه املـــديـــر الــطــبــي ملــســتــشــفــى الــوكــرة 
ــتــــطــــويــــرات الــــجــــاري  بــــعــــدد مــــن أبـــــــرز الــ
تــنــفــيــذهــا حــالــيــا فـــي مــســتــشــفــى الــوكــرة 
ثــانــي جــهــاز للتصوير  ومــنــهــا تــركــيــب 
بـــاألشـــعـــة املـــقـــطـــعـــيـــة، والـــعـــمـــل إلنـــشـــاء 
مركز التميز في عالج حصوات الجهاز 
البولي، واعتماد املركز الوطني للسكري 
ــدأ املــســتــشــفــى  ــ ــا بــ كـــمـــركـــز لـــلـــتـــمـــيـــز، كـــمـ
ــة املـــســـنـــني  ــ ــايــ ــ ــــب رعــ ــة طــ ــ ــدمـ ــ ــرًا خـ ــ ــؤخــ ــ مــ
ــيــــني  لـــلـــمـــرضـــى الــــداخــــلــــيــــني والــــخــــارجــ
بــالــتــعــاون مـــع فـــريـــق الـــرعـــايـــة املــطــولــة،  
ــة خــــــدمــــــات عــــــــالج األمــــــــــراض  ــ ــعـ ــ ــــوسـ وتـ
الجلدية وأمراض املفاصل والروماتيزم، 
كما يجري حاليا تأسيس مركز التبرع 

بالدم في مستشفى الوكرة.

تحديث وتطوير في مستوى الخدمات المقدمة للمرضى 
شهدت أكبر توسعات في المرافق.. مستشفى الوكرة: 

¶  الدكتور صباح القاضي

¶  إيان تولي¶  د غانم المناعي¶  د. ماجد العبد الله

رعاية المرضى في الصحة النفسية واألسنان بحمد الطبية ضمن األفضل عالميًا
بعد حصولهما على االعتماد الدولي مؤخرًا
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يهدف برنامج »الكشف املبّكر لحياة صحية«، 
املـــبـــادرة الــوطــنــيــة للكشف املــبــّكــر عــن ســرطــان 
الثدي واألمعاء والتي تنفذها مؤسسة الرعاية 
الصحية األولية، إلى تشجيع وتذكير الرجال 
والنساء بأهمية إجراء الفحوصات للكشف عن 

سرطان الثدي واألمعاء.
ــهــــود الـــحـــثـــيـــثـــة ملــكــافــحــة  ــع الــــجــ ــ وتـــمـــاشـــيـــا مـ
ــثـــدي، يــســتــهــدف بــرنــامــج »الــكــشــف  ســـرطـــان الـ
املبّكر لحياة صحية« النساء اللواتي تتراوح 
أعمارهن بني 45-69 عاما ممن ال تبدو عليهن 
أعـــراض اإلصــابــة بــاملــرض، وذلـــك لتشجيعهن 
ــراء الــفــحــوصــات للكشف عــن ســرطــان  عــلــى إجــ
الـــثـــدي. وفــــي حــــال كــانــت نــتــائــج الــفــحــوصــات 
ـــنـــصـــح املــــشــــاركــــات فــــي الــبــرنــامــج 

ُ
طــبــيــعــيــة، ت

بإعادة تلك الفحوصات بعد مرور 3 أعوام. أما 
الــنــتــائــج عــن وجـــود مـــؤشـــرات غير  إذا كشفت 
طبيعية، فسيتوجب على املــشــاركــات متابعة 
حاالتهن مع أطباء مؤسسة الرعاية الصحية 
ــة. وســيــقــوم األطـــبـــاء بــعــدهــا بإحالتهن  ــيـ األولـ
إلــــى مــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة إلجـــــراء مــزيــد من 

الفحوصات.
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــســــرطــــان األمــــــعــــــاء، يـــوصـــي 
برنامج »الكشف املبّكر لحياة صحية« الرجال 
والـــنـــســـاء مــمــن تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بـــني 74-50 
عاما والذين ال تظهر عليهم أعــراض اإلصابة 
باملرض بإجراء فحوصات الكشف عن سرطان 
األمـــعـــاء. وفـــي حـــال كــانــت نــتــائــج الــفــحــوصــات 
طبيعية، فسيتعني على املشاركني إعــادة تلك 
الفحوصات بعد مرور عام واحد. أما إذا كشفت 
الــنــتــائــج عـــن وجــــود مـــؤشـــرات غــيــر طبيعية، 
فسيتوجب عــلــى املــشــاركــني متابعة حاالتهم 
الــرعــايــة الصحية األولــيــة.  مــع أطــبــاء مؤسسة 
وسيقوم األطباء بعدها بإحالتهم إلى مؤسسة 

حمد الطبية إلجراء مزيد من الفحوصات.
وخــصــص الــبــرنــامــج مــركــز اتـــصـــال لــلــتــواصــل 
الفئة العمرية  الــذيــن يقعون ضمن  مــع األفـــراد 

املــســتــهــدفــة ودعـــوتـــهـــم إلجـــــــراء الـــفـــحـــوصـــات. 
وعلى الرغم من ذلــك، يشجع البرنامج األفــراد 
ــل مــع  ــتــــواصــ ــتــــاك زمــــــام املـــــبـــــادرة والــ عـــلـــى امــ
مركز االتصال للتسجيل على مواعيد إلجــراء 
الفحوصات في أحد املرافق الطبية املخصصة 

لهذا الغرض.
ــالــــت الــــدكــــتــــورة شــيــخــة  وبــــهــــذه املـــنـــاســـبـــة، قــ
أبــــو شــيــخــة، مـــديـــر بـــرامـــج الــكــشــف املــبــّكــر في 
مــؤســســة الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـــيـــة: »تتمثل 
إحدى رسائلنا الرئيسية في مؤسسة الرعاية 
ــة بــتــعــزيــز مــســتــويــات الــوعــي  ــيـ الــصــحــيــة األولـ
بـــني األفــــــراد مـــن خــــال املــنــصــات واملــنــاســبــات 
املختلفة، حيث تشير الدراسات إلى أن الكشف 
املــبــكــر عـــن ســـرطـــان الـــثـــدي يــفــضــي إلـــى زيـــادة 
نسبة الشفاء لتصل إلى حوالي 100% تقريبا ، 
وإلى 90% بالنسبة إلى حاالت سرطان األمعاء. 

وحقق برنامج »الكشف املبّكر لحياة صحية« 
مــنــذ انــطــاقــتــه األولــــى نــجــاحــا بــاهــرًا فــي نشر 
الــرســالــة النبيلة والــتــواصــل مــع جمهور  هـــذه 
واسع حول أهمية إجراء الفحوصات املنتظمة 
ــن الــــســــرطــــان فــــي أجـــنـــحـــة الــكــشــف  لــلــكــشــف عــ
التابعة ملؤسسة الرعاية الصحية األولية. ومن 
خال الحفاظ على أقصى درجات الوعي ونشر 
ــع، فــإنــنــا نؤمن  هـــذه الــرســالــة عــلــى نــطــاق واســ
بقدرتنا على تحقيق هدفنا املتمثل بجعل قطر 
مــن الــــدول األكــثــر صــحــة وســـعـــادة خـــال فترة 

قصيرة«.
وتجدر اإلشارة إلى أن النتائج غير الطبيعية ال 
تعني بالضرورة إصابة املرء بالسرطان، وإنما 
ــــراء مــزيــد مـــن الــفــحــوصــات  تــتــطــلــب الــحــالــة إجـ
ــاركــــني فــي  ــشــ ــتـــم إحــــالــــة املــ ــة، ولــــذلــــك تـ ــيـ ــبـ الـــطـ
الــبــرنــامــج إلــــى مــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة، حيث 

سيساعد ذلــك بتحديد فيما إذا كانت نتائج 
الــفــحــص اعــتــيــاديــة وال تشكل مــصــدرًا للقلق. 
ــــوال الــتــذكــر بــأن  ولــكــن ينبغي فــي جميع األحـ
الكشف املبكر عن السرطان يسهم بإنقاذ حياة 

الكثيرين.
ويــمــكــن لــلــمــرضــى إجــــــراء الــكــشــف املـــبـــّكـــر عن 
ســرطــان األمـــعـــاء فــي أجــنــحــة الــكــشــف التابعة 
ــة ضــمــن  ــ ــيـ ــ ــة الـــصـــحـــيـــة األولـ ــايــ ــرعــ ملـــؤســـســـة الــ
الــوكــرة ولعبيب ومــركــز روضـــة الخيل  مــراكــز 
ب 

َ
الصحي، وذلك عبر إجراء حجز مسبق لتجن

أي مــتــاعــب أو فــتــرات انــتــظــار طــويــلــة. للمزيد 
ــراض ســـرطـــان الــثــدي  ــ مـــن املــعــلــومــات حـــول أعـ
وســرطــان األمــعــاء وإجــــراء فــحــوصــات الكشف 
عنها، أو لحجز موعد للكشف عــن السرطان، 
يرجى التواصل مع مركز االتصال املخصص 

عبر الرقم 8001112.

»الرعاية الصحية األولية«: أهمية الكشف المبكر عن السرطان

الــرعــايــة الصحية  افــتــتــحــت مــؤســســة 
ــعــــني الــــعــــاشــــر بــمــركــز  ــراجــ مــلــتــقــى املــ
الـــوجـــبـــة الـــصـــحـــي بـــعـــرض تــقــديــمــي 
ــة  ــيـ ــامـ مــــــن خــــــالــــــه  د. سـ أوضــــــحــــــت 
الــعــبــد الـــلـــه، املـــديـــر الــتــنــفــيــذي إلدارة 
الرعاية الصحية  التشغيل بمؤسسة 
األولـــيـــة واســتــشــاري طــب األســــرة في 
املـــــؤســـــســـــة، حـــــــرص املــــؤســــســــة عــلــى 
ــدة تــلــبــى  ــ ــديـ ــ ــات جـ ــ ــدمـ ــ اســــتــــحــــداث خـ
ــعـــني، حــيــث قــامــت  احــتــيــاجــات املـــراجـ
املــؤســســة بـــإطـــاق بــرنــامــج الــفــحــص 
الـــذكـــي لــتــقــيــيــم حـــالـــة املـــراجـــع بشكل 
»وقــائــي« من األمـــراض التي قد تنشأ 
البرنامج  فــي املستقبل، وتــم تطبيق 
فـــي جــمــيــع املـــراكـــز الــصــحــيــة الــتــابــعــة 
لــلــمــؤســســة حــيــث يــتــم مــن خـــال هــذه 
الــفــحــوصــات الشاملة  الــخــدمــة إجــــراء 
ــقــــطــــريــــني فــــــي املـــــــراكـــــــز الـــصـــحـــيـــة  ــلــ لــ
ــابـــة  ــــل الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــنـــع االصـ مــــن اجـ
بـــاألمـــراض او االكــتــشــاف املــبــكــر لها. 
وخـــاصـــة ملـــن لــديــه عـــوامـــل الــخــطــورة 
مــثــل زيــــادة الـــــوزن، الــتــدخــني، ارتــفــاع 
ــدهـــون  ضـــغـــط الــــــدم ارتــــفــــاع نــســبــة الـ
اتباع أنماط  الثاثية )الكوليسترول( 
حياه وعــادات غير صحية في تناول 
الــطــعــام، قــلــة الــنــشــاط الــبــدنــي، فــهــذه 
العوامل قد تؤدي لإلصابة باألمراض 
الـــضـــغـــط  أو  ــــري  ــكـ ــ ــــسـ الـ مـــــــرض  ــل  ــثــ مــ
الـــســـرطـــان. كــمــا نــوهــت  الـــغـــدد أو  أو 
الــدكــتــورة ســامــيــة الــى عــيــادة الكشف 
ــان والــــتــــي كــانــت  ــبـــكـــر عــــن الــــســــرطــ املـ
نتيجة السعي للكشف عن هذا املرض 
ــــن املـــاحـــظ  الـــخـــطـــيـــر الســـيـــمـــا أنــــــه مـ
القولون لدى الرجال  انتشار سرطان 
وسرطان الثدي لدى النساء، فاملبادرة 
والــخــطــوات األولـــى فــي الكشف املبكر 
هــي األســـاس فــي الــعــاج واستئصال 
الـــخـــطـــر، وهــــــذه الــــخــــدمــــات ُمــصــمــمــة 
ــــني مــــــن اإلصـــــابـــــة  ــعــ ــ ــراجــ ــ لـــــوقـــــايـــــة املــ
ــراض، وُيـــعـــد االكـــتـــشـــاف املــبــكــر  ــاألمــ بــ
ـــزمـــنـــة كــالــكــولــيــســتــرول 

ُ
ــراض امل لــــأمــ

الدم  ومــرض السكري وارتفاع ضغط 
ساعدة للسيطرة على 

ُ
امل من العوامل 

النتائج السلبية للمرض.
ــو بــرنــامــج   )نـــمـــط حـــيـــاة صـــحـــي( هــ
التغذية نوهت بأهميته  توعوي عن 
الله ملا يحتويه من أساليب  العبد  د. 
صــحــيــة ســلــيــمــة لــلــوجــبــات الــغــذائــيــة 
الرياضية  التمارين  وكيفية ممارسة 
اليومية باستمرار لتجنب الكثير من 

األمراض.
إلــى دور  الــلــه  العبد    كما تطرقت د. 
مؤسسة الرعاية الصحية األولية في 
الــصــحــة النفسية والــــذي كــان  تــعــزيــز 
جليا في الخدمات التي يتم تقديمها 
مــن خـــال 27 مــركــزا صحيا مــوزعــني 
حــســب الـــتـــوزيـــع الــجــغــرافــي لــلــســكــان 
حيث تقدم املؤسسة خدمات متكاملة 
وغـــــيـــــر طــــــارئــــــة لـــلـــصـــحـــة الـــنـــفـــســـيـــة 
لأشخاص الذين يعانون من مشاكل 

خفيفة الى متوسطة،
ــة الــــــى الـــــــــدور الـــتـــوعـــوي  ــ ــافـ ــ هــــــذا اضـ
الفعال والهام الذي تقوم به املؤسسة 
مــن خـــال تــوعــيــة وتثقيف الجمهور 
ــا يـــخـــص  ــمــ ــيــ ــة فــ ــيــ ــنــ ــهــ والـــــــــكـــــــــوادر املــ
األمــــــــــراض الـــنـــفـــســـيـــة مــــؤكــــديــــن عــلــى 
ــــول عــلــى  ــــصـ ــــحـ حــــــق املــــــريــــــض فــــــي الـ

العاج املناسب. حيث تصب كل هذه 
الــجــهــود فــي إطـــار تحقيق رؤيـــة قطر 
الوطنية 2030 والتي تتضمن تعزيز 
الــصــحــة الــنــفــســيــة والــرفــاهــيــة لشعب 
ــبـــيـــب، وأكــــــــدت الـــــى أهــمــيــة  قـــطـــر الـــحـ
النفسية وذلك  الفرد بصحته  اهتمام 
ــم املـــتـــوفـــرة  بـــمـــراجـــعـــه عــــيــــادات الــــدعــ

باملركز.
وأشار د. مشعل املسيفري  مدير مركز 
 عــيــادات طب 

ّ
أن إلــى  الوجبة الصحي 

األسرة وطب األطفال وعيادات الطفل 
الــســلــيــم ومــتــابــعــة الــحــمــل وعـــيـــادات 
ــــف واألذن والـــحـــنـــجـــرة والــســمــع  األنــ
وطــــب الـــعـــيـــون والــــعــــيــــادات الــجــلــديــة 
ــم الــنــفــســي والـــعـــاج  وخــــدمــــات الــــدعــ
املــوجــات  الطبيعي وتقنيات األشــعــة 
فــــوق الــصــوتــيــة وتــصــنــيــف الـــحـــاالت 
الـــصـــحـــيـــة ونـــمـــط حـــيـــاة صـــحـــي هــي 
ــقــدمــة 

ُ
مجمل الــعــيــادات والــخــدمــات امل

ــعــــني  ــراجــ ــة املــ ــافــ ــكــ ــز لــ ــ ــركــ ــ ــــي هـــــــذا املــ فــ
الــعــاج الطبيعي  باستثناء خــدمــات 

املتوفرة حاليا للقطريني.
 املــركــز 

ّ
وقـــال الــدكــتــور  املــســيــفــري بـــأن

ُمجهز بأعلى وأرقــى النظم الصحية 
تـــــــطـــــــوًرا واســــتــــجــــابــــة الحــــتــــيــــاجــــات 
املرضى ناهيك عن تزويده بالعيادات 

 املركز 
ّ
أن الى  التخصصية، باإلضافة 

ــزوًدا بــخــدمــات خــاصــة بــكــبــار السن  مــ
ــلــــى الــــعــــاج  لـــتـــســـهـــيـــل حـــصـــولـــهـــم عــ
ــك  ــذلـ ــار وكـ ــظـ ــتـ وعـــــــدم حـــاجـــتـــهـــم لـــانـ
ــك  ــة وذلــ الـــخـــاصـ ذوي االحـــتـــيـــاجـــات 
بتخصيص عيادات وخدمات عاجية 
ــار خـــلـــق قــنــاة  ــ ــــي إطــ ــهـــم، وفـ ــة بـ خـــاصـ
املــحــيــط باملركز  تــواصــل مــع املجتمع 
ــدى د. املـــســـيـــفـــرى تــرحــيــبــه بــكــافــة  ــ أبــ

املقترحات من املراجعني.  
  كما تناولت الدكتورة  وضحة الباكر 
ــر بـــرنـــامـــج املـــعـــافـــاة مــــن خـــال  - مـــديـ
التقديمي شرًحا توضيحًيا   العرض 
تاحة للقطريني في بعض 

ُ
للخدمات امل

كــالــعــاج الطبيعي  الــصــحــيــة  املـــراكـــز 
والــســبــاحــة واملــســاج وصــالــة األلــعــاب 
الــريــاضــيــة، كــمــا أفـــادت د. الــبــاكــر بــأن 
مؤشرات التدخني والسمنة في زيادة 
دخنني 

ُ
امل مستمرة حيث بلغت نسبة 

في قطر الى 32%، ونسبة َمن ُيعانون 
الــى 70%، هنا يأتي دور  مــن السمنة 
ــراكـــز الصحية  خــدمــة املــعــافــاة فـــي املـ
ملــتــابــعــة الـــحـــاالت الــصــحــيــة بــإشــراف 
مدربني متمرسني للسباحة والساونا 
ــي املــــــســــــاج وتـــخـــصـــيـــص  ــ ــائــ ــ ــــصــ وأخــ

الحصص املناسبة لعاجهم.

»ملتقى المراجعين العاشر« بمركز الوجبة الصحي

خدمات جديدة تلبي احتياجات المرضى 

¶  جانب من ملتقى المراجعين

¶  يهدف البرنامج لتشجيع الرجال والنساء بإجراء الفحوصات للكشف عن سرطان الثدي واألمعاء

د.العبد اهلل: 
للوقاية وتجنب 

األمراض المزمنة 
االلتزام بالكشف 

المبكر عن األمراض
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تــــقــــوم مـــؤســـســـة الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
ــلـــى مـــســـتـــوى مــن  األولــــيــــة بــتــقــديــم اعـ
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة عــلــى اخــتــافــهــا 
وتــعــددهــا مــن خـــال املــراكــز الصحية 
التابعة لها والبالغ عددها 27 مركزا 
صحيا، وهذا العدد ال يزال في ازدياد 
حيث يجري العمل حاليا على اضافة 
مــراكــز اخــرى جــديــدة سينتهي العمل 
بها فــي 2021 وسيعلن عنها الحقا، 
تــــوزيــــع  املــــــراكــــــز ذات  ــذه  ــ ــ وجــــمــــيــــع هـ

جغرافي يغطي كافة انحاء الدولة.
وصــرحــت الــدكــتــورة / ســامــيــة العبد 
الله – املدير التنفيذي إلدارة التشغيل 
أنــــه فـــي إطـــــار حــــرص املـــؤســـســـة على 
تـــطـــويـــر خـــدمـــاتـــهـــا بــصــفــة مــســتــمــرة 
ــلـــة  ــنــــظــــومــــة عــــصــــريــــة شـــامـ لــــبــــنــــاء مــ
ومتكاملة في مجال الرعاية الصحية 
فــي ظــل توجيهات قيادتنا الرشيدة. 
وفـــــي هـــــذا اإلطـــــــار تـــحـــرص مــؤســســة 
الرعاية الصحية األولية على تطوير 
خدماتها بصفة مستمرة وبما يتاءم 
الــكــرام من  مــع احتياجات مراجعيها 
خــــدمــــات مــــع الــــحــــرص عـــلـــى تــنــوعــهــا 
وتـــكـــامـــلـــهـــا وتـــمـــركـــزهـــا حـــــول الـــفـــرد 
لتلبية جميع االحــتــيــاجــات الصحية 
الحالية واملستقبلية وبــمــا يتماشى 

مع االستراتيجية الوطنية للصحة.
وانـــطـــاقـــا مـــن ذلــــك فــلــقــد تـــم تطبيق 
مشروع »املراكز الصحية املتخصصة 
ــــب الـــخـــطـــط  ــــسـ ــيــــه وحـ ــم فــ ــتــ والــــــــــذي يــ
املــوضــوعــة تــقــديــم خــدمــات الــعــيــادات 
التخصصية املختلفة بشكل مركزي 
ــز صـــحـــيـــة حــيــث  ــ ــراكــ ــ ــن خـــــــال 8 مــ ــ مــ
ــى الـــيـــهـــا مــن  ــ ــــرضـ ســـيـــتـــم تـــحـــويـــل املـ
املــراكــز األخـــرى وفــقــا للتوزيع  جميع 
الـــجـــغـــرافـــي وهــــــذه الـــخـــدمـــات تــشــمــل 
عــيــادات الــعــيــون، وعـــيـــادات األمـــراض 
ــادات االنـــــــف واالذن  ــ ــيــ ــ الـــجـــلـــديـــة، وعــ
والــحــنــجــرة، عــيــادات األطــفــال عــيــادات 
ــيـــاس  فــــحــــص الــــبــــصــــر، وعـــــــيـــــــادات قـ
ــادات الــصــحــة الــنــفــســيــة،  ــيــ الـــســـمـــع، عــ

وعيادات الذاكرة. 
وســيــتــيــح هــــذا املــــشــــروع زيــــــادة عــدد 
الــعــيــادات التخصصية والــتــي سيتم 
الــفــتــرتــن الصباحية  تــوفــيــرهــا خـــال 
واملــســائــيــة مــمــا يــســاعــد عــلــى تسهيل 
وإتـــــــــاحـــــــــة حــــــصــــــول املــــــــريــــــــض عـــلـــى 
ــات  الــخــدمــات بــشــكــل أكــبــر وفـــي األوقــ
املــنــاســبــة لـــه ســـــواء صــبــاحــا ومــســاء 
ــار  ــ ــــظـ ــتـ ــ ــك تــــقــــلــــيــــل اوقــــــــــــات االنـ ــ ــ ــذلـ ــ ــ وكـ
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــوعـــد فــــي عـــيـــادات 

الرعاية الثانية باملستشفيات.
ــــاج  ــعـ ــ ــة لـــــخـــــدمـــــات الـ ــبــ ــســ ــنــ ــالــ أمـــــــــا بــ
الطبيعي، فقد تم توفير هذه الخدمة 
من خال 11 مركزًا صحيًا تعمل بشكل 
يومي حيث يتم تقديم هذه الخدمات 
في الفترة الصباحية واملسائية خال 
أيام األسبوع مع توفيرها أيضا خال 
عطلة نهاية األسبوع في اربعة مراكز 
أيـــام السبت  الــفــتــرة الصباحية  خــال 

من كل اسبوع.   
وتشمل »املراكز الصحية املتخصصة 
» كا من: مركز الثمامة الصحي، مركز 
روضــة الخيل الصحي، مركز لعبيب 
الصحي، مركز معيذر الصحي، مركز 
جامعة قطر الصحي، مركز ام صال 
الــصــحــي، و مــركــز الــوجــبــة الــصــحــي. 

الــى مركز املشاف الصحي  باإلضافة 
عند افتتاحه في 2021 بمشيئة الله.  

ــذا  ــــي هـ ــه أنــــــه فـ ــلــ ــد الــ ــبـ ــعـ وأضـــــافـــــت الـ
السياق، يتم العمل حاليًا على إضافة 
خدمات وعيادات تخصصية جديدة 
فــــي املــســتــقــبــل الـــقـــريـــب مــنــهــا عـــيـــادة 
الــقــلــب، والـــتـــي تــعــتــبــر خــدمــة جــديــده 
ــات مــؤســســتــنــا  ــدمـ تـــضـــاف لــنــطــاق خـ
ــــات  ــــدمـ ــــخـ ــــن الـ ــمـ ــ والــــــتــــــي تــــــنــــــدرج ضـ
الــتــخــصــصــيــة املــتــمــيــزة بــهــدف تــنــوع 
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة وشــمــولــيــتــهــا من 
أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية 
الــعــالــم ألفـــراد املجتمع  فــي املنطقة و 
ــت مـــؤســـســـة  ــقــ ــلــ ــث أطــ ــيــ الـــــقـــــطـــــري. حــ
ــة بــشــكــل  ــ ــيــ ــ ــيـــة األولــ الــــرعــــايــــة الـــصـــحـ
تــجــريــبــي عـــيـــادة تخصصية جــديــدة 
ألمـــــــراض الـــقـــلـــب فــــي كــــل مــــن مـــركـــزي 
لـــعـــبـــيـــب الــــصــــحــــي وروضــــــــــة الـــخـــيـــل 
العيادة  الصحي، حيث ستعنى هــذه 
بـــمـــرضـــى امــــــــراض الـــقـــلـــب واألوعــــيــــة 
ــة و  ــبـ ــاحـ ــويــــة واألمـــــــــــراض املـــصـ الــــدمــ
بــمــا تــخــتــص بـــه الــرعــايــة األولـــيـــة من 
تشخيص و تــحــويــل ومــتــابــعــة عــاج 

الحاالت واإلستشارات.    
التعاون  وهــذه الخدمة هــي مــن ثمار 
ــمــــر بـــــن مـــؤســـســـة  ــتــ املــــشــــتــــرك واملــــســ
الرعاية الصحية األولية ومستشفى 
القلب، حيث يدخل هذا التعاون ضمن 
برنامج »معًا أفضل« للعمل املشترك 
ــة الــصــحــيــة  ــايـ ــرعـ مــــا بــــن مـــؤســـســـة الـ
التي  األولــيــة ومؤسسة حمد الطبية 

يتبعها مستشفى القلب. 
وستقدم هــذه العيادة خدمة صحية 
ــعــــن عــن  ــة لــلــمــجــتــمــع واملــــراجــ ــيـ ــائـ وقـ
ــلـــة  ــة الـــشـــامـ ــيــ ــتــــوعــ ــم الــ ــديــ ــقــ ــــق تــ ــريـ ــ طـ
ــلـــب وكـــيـــفـــيـــة تــجــنــبــهــا  ــقـ بـــــأمـــــراض الـ
التي تؤدي  العوامل الخطرة  وتجنب 
لـــهـــا، والـــتـــعـــامـــل مــــع اعـــراضـــهـــا عــنــد 

حدوثها .
وســـــــوف تـــعـــمـــل هــــــذه الــــعــــيــــادة عــلــى 
اســـتـــقـــبـــال حــــــاالت املــــرضــــى الـــتـــي تــم 
ــا مــــؤخــــرا فــــي املــســتــشــفــيــات  ــهـ عـــاجـ
ــلـــب، حــيــث  ــقـ وال ســيــمــا مــســتــشــفــى الـ
سيتم متابعتهم في عيادة القلب في 
مــؤســســة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة األولـــيـــة 
وتقديم االســتــشــارات الطبية الازمة 
لــهــم والــعــمــل عــلــى مــتــابــعــتــهــم وبــقــاء 
ــافــــة الـــى  حـــاالتـــهـــم مـــســـتـــقـــرة. بــــاإلضــ
التي يتم  الــحــاالت الجديدة  استقبال 
تشخيصها مــبــدئــيــا وتــحــويــلــهــا من 
العام والقيام بفحصها  قبل الطبيب 
ــــن الـــتـــشـــخـــيـــص ومــــــن ثــم  والــــتــــأكــــد مـ
إلــى مستشفى  عمل التحويل الطبي 
القلب للحاالت التي تتطلب التحويل 

والعاج الفوري.
وســــــوف يـــتـــم فــــي املــســتــقــبــل الــقــريــب 
ــة تـــدريـــجـــيـــا فــي  تـــوفـــيـــر هـــــذه الـــخـــدمـ
مــراكــز صحية اخـــرى مــخــتــارة ووفقا 
لــلــخــطــط املــوضــوعــة وســيــتــم اإلعـــان 

عنها الحقا.  
وأكدت العبدالله: »إن اتاحة الوصول 
ــودة عالية  لــخــدمــات ذات جــ الــســريــع 
هو متطلب رئيسي في مجال الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة االولـــــيـــــة، وهـــــــذه الـــخـــطـــوة 
ــازا مــهــمــا فـــي اطــــار تــطــويــر  ــجـ تــعــد إنـ
ــرار  ــمــ ــتــ ــلــــى اســ ــا مـــــؤكـــــدة عــ ــنــ ــاتــ خــــدمــ
مؤسسة الرعاية الصحية األولية في 
العمل بشكل دؤوب من خال مراكزها 
الــصــحــيــة لــتــقــديــم بـــاقـــة مــتــنــوعــة من 
الكرام  الــخــدمــات الصحية ملراجعينا 
وبما يتماشى مع اهداف استراتيجية 
املــؤســســة واالســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة 
للصحة وبــمــا يــتــوافــق مــع رؤيـــة قطر 

الوطنية 2030«.
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¶  د. سامية العبدلله
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حصلت أربعة من مستشفيات مؤسسة 
حــمــد الــطــبــيــة الـــجـــديـــدة عــلــى اعــتــمــاد 
الــلــجــنــة الــدولــيــة املــشــتــركــة خـــال شهر 
مايو املــاضــي ضمن ثاثة عشر مرفقًا 
وخدمة تابعة للمؤسسة، لتحقق بذلك 
املؤسسة أكبر برنامج اعتماد شهدته 

في تاريخها. 
وفي إطار هذا اإلنجاز، نالت ثاثة من 
هــذه املستشفيات وهــي مــركــز الرعاية 
الــطــبــيــة الــيــومــيــة، ومـــركـــز قــطــر إلعـــادة 
ــراض االنتقالية  ــ الــتــأهــيــل، ومــركــز األمـ
ــتـــمـــاد لــلــمــرة األولـــــــى، فـــي حـــن تم  االعـ
ــركــــز صـــحـــة املــــــرأة  ــتــــمــــاد مــ ــديـــد اعــ تـــجـ
واألبـــحـــاث الــكــائــن فــي مــديــنــة حــمــد بن 

خليفة الطبية. 
ل اعتماد اللجنة الدولية املشتركة 

ّ
ويمث

املــــعــــيــــار الــــذهــــبــــي فــــي مــــجــــال اعـــتـــمـــاد 
املستشفيات على صعيد العالم وهو 
يقتضي االســتــيــفــاء بــمــعــايــيــر صــارمــة 
على مستوى سامة املرضى وتحسن 

الجودة قبل نيله.
وتــعــلــيــقــًا عــلــى نــيــل مــركــز قــطــر إلعـــادة 
ــة  ــيـ ــدولـ ــتــــمــــاد الـــلـــجـــنـــة الـ ــل العــ ــيـ ــأهـ ــتـ الـ
 عـــن اإلنــــجــــازات الــتــي 

ً
املــشــتــركــة فــضــا

حققها مــنــذ افــتــتــاحــه، قــالــت الــدكــتــورة 
وفاء اليزيدي- رئيس مركز قطر إلعادة 
الـــتـــأهـــيـــل: »إن الـــنـــجـــاح الـــــذي حــقــقــنــاه 
في أول مسح تقوم به اللجنة الدولية 
ــاة فـــخـــر لــجــمــيــع  ــ ــدعـ ــ ــو مـ ــ املـــشـــتـــركـــة هـ
كوادرنا الطبية واملعالجن والعاملن 
الرائع  في مركزنا وكلنا ثقة أن العمل 
امــتــداد مرفقنا قد  بــه عــلــى  الـــذي قمنا 
ساهم مساهمة بــارزة في تحقيق هذا 
االعتماد. فمنذ افتتاح أولــى عياداتنا 
الــعــاج ألكثر مــن 80  عــام 2016، قدمنا 
ــارجــــي ومـــــا يـــزيـــد عــن  ألـــــف مـــريـــض خــ
1000  مريض داخلي منذ استقبال أول 

مرضانا الداخلين في مارس 2017.«  
وإلى جانب مركز قطر إلعادة التأهيل، 
ق مركز األمراض االنتقالية اعتماد 

ّ
حق

اللجنة الدولية املشتركة للمرة األولى، 

وهــو يعتبر أول مستشفى متخصص 
في املنطقة ُيعنى بتشخيص األمراض 
ــة مــنــهــا  ــ ــايـ ــ ــوقـ ــ ــا والـ ــهــ ــة وعــــاجــ ــديــ ــعــ املــ

ومكافحتها. 
ــورة مــنــى  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ ــت الــ ــ ــربــ ــ وبـــــــدورهـــــــا أعــ
املــــســــلــــمــــانــــي- املــــــديــــــر الــــطــــبــــي ملـــركـــز 
األمــراض االنتقالية- عن فخر العاملن 
واعتزازهم بنيل اعتماد اللجنة الدولية 
ــة: »شـــهـــد  ــلــ ــائــ ــتــــركــــة، وأضـــــافـــــت قــ املــــشــ
مـــركـــزنـــا الـــعـــام املـــاضـــي أكـــثـــر مـــن 120 
ألــــف زيـــــارة فـــي الـــعـــيـــادات الــخــارجــيــة، 
كـــمـــا اســتــقــبــل 1271 مـــريـــضـــا داخــلــيــا 
فــي األجــنــحــة املخصصة ملــرضــى السل 
)الـــدرن( – بــزيــادة بلغت أكثر مــن %70 
عــن عـــام 2017- ويــعــكــس هـــذا االرتــفــاع 
في أعــداد املراجعن العمل الرائع الذي 
ــا فــــي تـــعـــزيـــز مــســتــوى  ــ ــــوادرنـ تــــؤديــــه كـ
التوعية بمرض السل في املجتمع في 
الــتــزايــد السريع للتعداد السكاني  ظــل 
حـــرصـــًا عــلــى ضـــمـــان عــــدم تــفــشــي هــذا 

املرض. 
وكــــان مــركــز الــرعــايــة الــطــبــيــة الــيــومــيــة 
مـــن بـــن املــســتــشــفــيــات الـــجـــديـــدة الــتــي 
ــيـــة ونـــالـــت  ــبـ ــة الـــطـ ــنــ ــديــ تــتــضــمــنــهــا املــ
االعتماد للمرة األولــى من ِقبل اللجنة 
الدولية املشتركة تقديرًا لجودة الرعاية 

فيها. 
ــار أعـــرب الــدكــتــور خالد  وفـــي هـــذا اإلطــ
الــجــلــهــم- مــديــر مــركــز الــرعــايــة الطبية 
اليومية عن فخره بحصول املركز للمرة 
األولـــــى عــلــى اعــتــمــاد الــلــجــنــة الــدولــيــة 
املشتركة، وقـــال: »بالتزامن مــع تنامي 
وتـــنـــوع عـــدد الــخــدمــات الــتــي نــقــدمــهــا، 
شهدنا أيضًا ارتفاعًا في عدد املرضى 
املــراجــعــن ملــرفــقــنــا.  فــقــد استقبلنا في 
مـــركـــز الــــرعــــايــــة الـــطـــبـــيـــة الـــيـــومـــيـــة فــي 
ــارة  ــ ــــف زيـ ألـ ــر مــــن 153  ــثـ أكـ ــام 2018  ــ عـ
فــي عــيــاداتــنــا الــخــارجــيــة وأجــريــنــا في 
نفس العام 5655 عملية جراحية. هذه 
إنـــجـــازات يــفــخــر بــهــا جــمــيــع موظفونا 
ويسعدنا أن نرى جودة الخدمات التي 

نقدمها تنال بــصــورة رسمية التقدير 
مــن قــبــل اللجنة الــدولــيــة املــشــتــركــة من 

خال هذا االعتماد املرموق. »
ــــاد  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــد االعـ ــديـ ــ ــــجـ ــــى تـ ــلـ ــ ــًا عـ ــقــ ــيــ ــلــ ــعــ وتــ
واإلنـــجـــازات الــتــي حققها مــركــز صحة 
املـــــرأة واألبــــحــــاث عــلــى مــــدار الــســنــوات 
ــتـــور هـــال  ــدكـ ــال الـ ــ ــــرة، قـ ــيـ ــ الــــثــــاث األخـ

الرفاعي، املدير الطبي للمركز: 
 »مــنــذ اســتــقــبــالــنــا لــلــمــجــمــوعــة األولـــى 
مـــن املـــريـــضـــات فـــي مـــركـــز صــحــة املــــرأة 
واألبــحــاث فــي مايو 2017، نجحنا في 
نــقــل كـــل عــيــاداتــنــا وخــدمــاتــنــا تقريبًا 
ــــن مــســتــشــفــى الــــنــــســــاء إلــــــى مــرفــقــنــا  مـ
الـــجـــديـــد، والـــتـــي تــشــمــل كـــافـــة خــدمــات 
الــنــســاء واملــعــالــجــة الهرمونية  أمـــراض 
وعــيــادة صحة الطفل ووحـــدة طــب األم 
والجنن، كما شهدنا عملية نقل جميع 
خــدمــات املــرضــى الداخلين والــطــوارئ 
 عـــن وحـــــدة الــكــشــف 

ً
والـــجـــراحـــة فـــضـــا

ــّكـــر عــــن أمـــــــراض حـــديـــثـــي الـــــــوالدة،  املـــبـ
ووحدة العناية املركزة لحديثي الوالدة 
ــز صـــحـــة املـــــــــرأة واألبـــــحـــــاث،  ــركــ إلــــــى مــ
وتعتبر وحدة العناية املركزة لحديثي 
الــــوالدة واحــــدة مــن أكــبــر الـــوحـــدات في 
املنطقة حيث توفر الرعاية املتخصصة 

لنحو 2500 مولود حديثًا سنويًا.«
ولفت الدكتور الرفاعي مسلطًا الضوء 
عـــلـــى أحــــــــدث إنــــــجــــــازات مــــركــــز صــحــة 
املــرأة واألبحاث التي تضمنت توسعة 
عــــيــــادة الـــســـكـــري الـــتـــي تـــتـــولـــى تــوفــيــر 
الــرعــايــة ملــا يــتــراوح بــن 1500 و 1700 
امرأة حامل تم تشخيصها أو معرضة 
لــإصــابــة بــالــســكــري مــن الــنــوع 1 أو 2 
أو سكري الحمل كل شهر. كذلك أنشأ 
املــركــز أول بــرنــامــج تــجــريــبــي للرعاية 
املــنــزلــيــة الــخــاضــعــة إلشــــراف الــقــابــات 
واملـــخـــصـــص ملـــتـــابـــعـــة حـــــــاالت الــحــمــل 
ــات الــاتــي  ــهــ عــالــيــة الـــخـــطـــورة أو األمــ
الــقــيــصــريــة وتتطلب  لـــلـــوالدة  خــضــعــن 
حاالتهن العناية اإلضافية في منازلهن 

بعد فترة الوالدة. 

مستشفيات حمد الطبية الجديدة 
حازت اعتماد اللجنة الدولية المشتركة

13 خدمة ومرفقا ضمن 

¶  الدكتورة منى المسلماني ¶  الدكتورة وفاء اليزيدي ¶  الدكتور خالد الجلهم

د. العبداهلل:
يتم العمل 
حاليًا على 

إضافة خدمات 
وعيادات 

تخصصية 
جديدة في 
المستقبل 

القريب منها 
عيادة القلب
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« بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ملحق تصدره »

أعــلــنــت جمعية »الــقــلــب األمــريــكــيــة«، أن 
ــوز الــهــنــد يــحــتــوي عــلــى دهـــون  زيــــت جــ
مـــشـــبـــعـــة، يـــــــــؤدي إلـــــــى ارتــــــفــــــاع نــســبــة 
الــدم، ويزيد  الكوليسترول »الضار« في 

من خطر اإلصابة بأمراض القلب.
ــة، فـــــــي أحـــــــدث  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ وأوضــــــــحــــــــت الـ
إرشــاداتــهــا الطبية، أن زيــت جــوز الهند 
من املكونات غير الصحية للغذاء تمامًا 

مثل دهون اللحم البقري والزبدة.
ولفتت إلى أن اتباع نظام غذائي يحتوي 
على كميات كبيرة من الدهون املشبعة 
يزيد من الكوليسترول الضار في الدم، 
ما قد يؤدي إلى انسداد الشرايني، ويزيد 

من خطر اإلصابة بمشكالت القلب.
وقــالــت الــجــمــعــيــة، إن 82% مــن الــدهــون 
ــوز الـــهـــنـــد دهــــــون مــشــبــعــة،  ــ ــــت جـ فــــي زيـ
وهي نسبة تتجاوز الدهون املشبعة في 
الــتــي تبلغ 63%، ودهـــون اللحم  الــزبــدة 

البقري 50%، ودهن الخنزير %39.
وأشارت التوصيات، إلى أن هناك مزاعم 
بأن زيت جوز الهند يحتوي على خليط 
الــدهــون تجعله خــيــارًا صحيًا، لكن  مــن 
إنــه »ال  الجمعية األمريكية للقلب قالت 

وجود ألدلة علمية على ذلك«.
وأكــــــدت الــجــمــعــيــة، أهــمــيــة الــتــحــكــم في 
الــتــي نتناولها  الـــدهـــون املــشــبــعــة  كــمــيــة 

بـــدهـــون  ــا، وأن نــســتــبــدلــهــا  ــنــ فــــي غــــذائــ
غــيــر مشبعة تــوجــد فــي بــعــض الــزيــوت 
النباتية، مثل زيت الزيتون، وزيت بذور 

عباد الشمس.
ــادات  ــ ــ ــاكـــس، مــعــد اإلرشـ ــرانـــك سـ ــال فـ ــ وقـ
ــلـــب األمـــريـــكـــيـــة:  ــرة لــجــمــعــيــة الـــقـ ــ ــيـ ــ األخـ

»نــريــد الــقــيــام بتتبع مــبــاشــر لــأســبــاب 
التي ساقتها األبحاث املعدة جيدًا التي 
تؤيد بشدة ضرورة التقليل من الدهون 
املــشــبــعــة فـــي الـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي ملــقــاومــة 
ــة  ــ ــيـ ــ اإلصـــــابـــــة بـــــأمـــــراض الـــقـــلـــب واألوعـ

الدموية«.

وتــتــمــثــل األطـــعـــمـــة الـــتـــي تــحــتــوي على 
نــســبــة عــالــيــة مـــن الـــدهـــون املــشــبــعــة فى 
الـــزيـــوت »املــهــدرجــة« مــثــل زيـــت النخيل 
وجوز الهند والزبدة والكريمة والدهون 
الــحــيــوانــيــة وجـــن املــاعــز والــشــوكــوالتــه 
ــمــــك واملــــكــــســــرات  الـــــداكـــــنـــــة وزيـــــــــت الــــســ

عة.
ّ
واللحوم املصن

ــــت دراســـــــــــات ســـابـــقـــة حــــــــذرت مــن  ــانـ ــ وكـ
األغـــذيـــة عــالــيــة الـــدهـــون، بــاعــتــبــارهــا ال 
تؤدي إلى زيادة الوزن فقط، بل يمكن أن 
تحدث دمارًا في الدماغ البشرية، وتؤدي 

إلى ضعف األداء اإلدراكي.

زيت جوز الهند.. يرفع الكوليسترول »الضار« في الدم
82 % من دهونه مشبعة
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حذرت دراسة يابانية حديثة من أن آالم الركبة التي تداهم كبار السن 
بسبب هشاشة العظام تزيد فرص اإلصابة باالكتئاب. الدراسة أجراها 
باحثون في كلية الطب بجامعة كيئو اليابانية، وأوضحوا أن هشاشة 
العظام تؤثر على حوالي 55% من األشخاص فوق سن األربعني في 
اليابان. وركز فريق البحث على فحص آثار آالم الركبة على االكتئاب، 
الركبة  ألم  ارتباط  التي تسلط الضوء على حقيقة  لقلة األبحاث  وذلــك 

الباحثون بمراقبة 573 شخصًا تبلغ أعمارهم 65  باالكتئاب. وقــام 
الــدراســة بني عامي  بــدأت  اليابان، وعندما  عامًا فأكثر ويعيشون في 
2005 و2006 لم يكن لدى أي من املشاركني أعراض االكتئاب، وعقب 
الباحثون املــشــاركــني مــن حيث آالم  املــراقــبــة فحص  مــرور عامني مــن 
الركبة وأعــراض االكتئاب لديهم فوجدوا أن 12% ممن أصيبوا بآالم 

الركبة نتيجة هشاشة العظام ظهرت عليهم أعراض االكتئاب.

آالم الركبة 
تعّرض كبار 
السن لخطر 
االكتئاب

60 جرامًا من اللوز يوميًا 
تحمي من اإلصابة بالسكري

 
اإلنــســان 60 جرامًا من  أن يتناول  أنــه يكفي  التغذية  يؤكد خبراء 
اللوز يوميًا، حتى يحمي جسمه من اإلصابة بالسكري وبأمراض 
إلــى فوائد  الكوليسترول، إضــافــة  الــدمــويــة وارتــفــاع  والــــدورة  القلب 

أخرى هامة تتعلق بالحصول على قوام رشيق:
الـــدهـــون غــيــر املشبعة  ــلــوز جــســم اإلنـــســـان بالكثير مــن  ال ويــــزود 
واملعادن مثل املغنزيوم والكالسيوم والنحاس، وكميات كبيرة من 
فيتاميني »ب« و»ي«. ولهذين الفيتامينني فوائد كثيرة: فيتامني »ي« 
معروف بأنه مضاد لألكسدة، ويحمي الجسم من العناصر الحرة، 
كما أنه يحمي الدهون غير املشبعة من األكسدة، ليمتصها جسم 
الــجــودة، أمــا فيتامني »ب1« فإنه يقوي  اإلنــســان بأعلى درجــة مــن 

األعصاب، فيما يزود فيتامني »ب2« كل خلية من الجسم بالطاقة.
وتناول اللوز ملدة أربعة أشهر يحمي الجسم من اإلصابة بالسكري، 
إفــراز األنسولني، ولكن هــذا يتطلب  اللوز يحسن من مستوى  ألن 
قــادمــًا من  اإلنــســان يوميًا  الــذي يتناوله  البروتني  مس 

ُ
أن يكون خ

الــلــوز، أي مــا يــعــادل 60 إلــى 80 جرامًا، 
بــحــســب مـــوقـــع »تــســيــنــتــروم 

دير غيزوندهايت« 
األملاني.

املــتــحــدة، وسيلة تبدو  الــواليــات  وجــد علماء مــن 
ــك مـــن خــال  ــ ســهــلــة للتغلب عــلــى االكـــتـــئـــاب، وذل
االعتماد على وجبات غذائية من الفواكه الطازجة 
والخضار والحبوب والتقليل من اللحوم الحمراء. 
ــــواليــــات املـــتـــحـــدة، أن تــنــاول  وأثـــبـــت عــلــمــاء مـــن ال
الــفــواكــه الــطــازجــة والــخــضــار والــحــبــوب، يقلل من 
خطر حدوث االضطرابات النفسية، وذلك بحسب 

ما نقل موقع يوريكاليرت.
إلــى هــذا االستنتاج، بعد تجربة  العلماء  ووصــل 
ــمـــرت ســت  ــتـ ــي اسـ ــتــ ــ ــنـــني، وال ــريــــت عـــلـــى املـــسـ أجــ
إلى  التجربة  سنوات. وتــم تقسيم املشاركني في 
ثــاث مجموعات رئيسة، بحيث تقوم املجموعة 

األولــــــى بـــتـــنـــاول الـــفـــواكـــه والـــخـــضـــار ومــنــتــجــات 
الثانية على  الدسم، بينما تعتمد املجموعة  قليلة 
مأكوالت البحر األبيض املتوسط، في حني اعتمد 
املـــشـــاركـــون مـــن املــجــمــوعــة الــثــالــثــة عــلــى الحمية 
الــتــقــلــيــديــة، مــع نسبة عــالــيــة مــن اللحوم  الــغــربــيــة 

الحمراء.
ــظ الــعــلــمــاء أن خــطــر ظــهــور االكــتــئــاب كــان  والحــ
الفواكه  التي تناولت  أعــضــاء املجموعة  أقــل عند 
ــراوات واملــنــتــجــات قــلــيــلــة الـــدســـم، بينما  والـــخـــضـ
املجموعة التي اعتمدت على النظام الغذائي الغربي 
ــلــحــوم الـــحـــمـــراء، أظــهــرت  مـــع نــســبــة عــالــيــة مـــن ال

مستوى عاليًا من االكتئاب.

أكــــدت مــجــلــة فـــريـــدون األملــانــيــة املــعــنــيــة بالصحة 
البطيخ تحتوي على مجموعة  والجمال، أن بذور 
كــبــيــرة مــن املــعــادن الــضــروريــة لجسم اإلنــســان، 
ــبـــذور بــنــســبــة أكــبــر،  والـــتـــي تــتــركــز فـــي قــشــور الـ
ــرام مــن بـــذور البطيخ  حــيــث يــحــتــوى كــل 100 جـ
عــلــى 139% مــن املــاغــنــســيــوم، مــمــا يــمــد الجسم 
بالكمية اليومية املوصى بها، ومن املعروف أهمية 
املاغنسيوم في الحفاظ على صحة القلب وتنظيم 
ــدم، وتــعــزيــز عــمــلــيــة الــتــمــثــيــل الــغــذائــي  ــ ــ ضــغــط ال
الليكوبني  الــبــروتــني. كما تحتوي على  وتخليق 

املهم لخصوبة الرجال.
وقـــالـــت املـــجـــلـــة: إن بـــــذور الــبــطــيــخ مـــصـــدر مهم 

لــفــيــتــامــني ب، بــأنــواعــه املــخــتــلــفــة مــثــل الــنــيــاســني، 
الريبوفافني، حمض  الثيامني،  الفوليك،  حمض 
البانتوثنيك، وفيتامني 6، الضروري لتقوية الدورة 
الدموية، والجهاز العصبي واملناعي، كما تساعد 
الذاكرة، وتنشيط الجسم خال فترة  على تقوية 
النقاهة الحتوائها على كم كبير من الزيوت الغنية 
لذا  بالدهون املشبعة وغير املشبعة، أوميجا 3، 
ــدًا مــن بـــذور البطيخ تحتوي على  فــإن كــوبــًا واحـ
50 جرامًا من الدهون، والتي تمد الجسم بـ%80 
من القيمة املوصى بها يوميًا، مما يعني أن بذور 
الــبــطــيــخ تــعــد مــصــدرًا مهمًا لــلــســعــرات الــحــراريــة 

املهمة لحصول الجسم على الحيوية والطاقة.

الفواكه للتغلب على االكتئاب

البنجر يقوي بذور البطيخ غنية بالمعادن
القلب والشرايين

يعد البنجر مادة غذائية رخيصة ومتوفرة، 
وتؤثر إيجابيًا على القلب واألوعية الدموية 
البنجر  الجسم. يحتوي  وأجهزة أخــرى في 
على نسبة عالية من الصوديوم والكالسيوم، 
مـــا يــنــعــكــس عــلــى صــحــة األوعـــيـــة الــدمــويــة، 
ــزداد مــرونــتــهــا وتــصــبــح محمية من  الــتــي تــ
ارتــفــاع ضغط  ــدوره يمنع  بـ التصلب، وهـــذا 
القلب واألوعية  أمــراض  الــدم وغير ذلــك من 
ــرى  بــحــســب Health info. ويــ الــــدمــــويــــة 
البنجر بصورة  تــنــاول عصير  أن  الــخــبــراء 
دورية ومنتظمة يساعد في توسيع األوعية 
الدموية، عاوة على أنه يساهم في تحسني 
عــمــل الــجــهــاز الــعــصــبــي والـــهـــدوء. وينصح 
املختصون بتناول 50-100 ميلليلتر من 
عصير البنجر 3-4 مرات في اليوم، للوقاية 

من أمراض األوعية الدموية. 
يــســاهــم في  البنجر  تــنــاول عصير  أن  كــمــا 
الــوقــايــة مــن أمـــراض الــغــدة الــدرقــيــة، بفضل 

ارتفاع نسبة اليود فيه.
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املــوز على معدة خاوية، ملا قد  األملانية، بعدم تناول  نصحت مجلة »فرويندين« 
املــوز ال يعد  أن  األملانية،  املجلة  يسببه من أضــرار صحية بالجسم. وأوضــحــت 
الغذائية  التوصيات  الرغم من  املناسبة لإلفطار على معدة خاوية، على  الوجبة 
بتناول ثاث ثمرات منه يوميًا على األقل، بسبب احتوائه على كميات كبيرة من 
املوز على معدة خاوية،  التالية: عند تناول  الفيتامينات والطاقة، وذلك لألسباب 
الحمض في  يــزيــد مستوى  الــفــور، ومــعــه  الـــدم على  فــي  السكر  يرتفع مستوى 
الجسم، وعلى الرغم من أن املوز من العناصر الغذائية التي تمنح الجسم الطاقة 
بسرعة، وهذا ما يجعله فاكهة مثالية ملن يمارسون التمارين الرياضية، إال أن هذه 
الطاقة سرعان ما تنفد، وبعدها يشعر الجسم بالتعب.  يتكون املوز من السكر 
بنسبة تصل إلــى 25 %، ويــؤدي ذلــك عند تناوله على معدة خــاويــة، إلــى زيــادة 
الــدم بسرعة، وبعدها ينخفض بشكل كبير، ثم يعاود  مستوى األنسولني في 

الجسم الشعور بالجوع.

 احذر تناول الموز 
على معدة خاوية 
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