
برعــــــــــــــــــــاية

أســهــم بــرنــامــج الــتــوســع فـــي مـــرافـــق الـــرعـــايـــة الصحية 
بمؤسسة حمد الطبية والــذي ُيعد األكبر من نوعه في 
تاريخها في تحقيق زيادة في السعة السريرية بوحدات 
املرضى الداخليني بمستشفيات املؤسسة بمقدار 25  % 
منذ عام 2016. ومع استمرار تزايد الطلب على خدمات 
ــــوام القليلة املــاضــيــة نتيجة  الــصــحــيــة فــي األعـ الــرعــايــة 
الــذي تشهده دولــة قطر، نجحت  النمو السكاني املطرد 
مــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة فـــي تــحــقــيــق زيــــــادة كــبــيــرة في 
السعة السريرية بمرافقها من خالل افتتاح مستشفيات 
ومــرافــق تخصصية جــديــدة. وفــي تعليقه على برنامج 
الــتــوســع فــي مــرافــق الــرعــايــة الــصــحــيــة بــمــؤســســة حمد 
الــطــبــيــة، أوضـــح الــســيــد  حــمــد آل خليفة رئــيــس تطوير 
املرافق الصحية في مؤسسة حمد الطبية أن املؤسسة 

قــد شهدت خــالل األعـــوام القليلة املاضية زيــادة 
كبيرة في أعــداد املرضى الراغبني في الحصول 
الــرعــايــة الصحية باملؤسسة وفي  على خــدمــات 
الــرعــايــة الصحية املختلفة التي  أنـــواع خــدمــات 

يحتاج إليها هؤالء املرضى. 

الرعاية  اقتراب موسم اإلنفلونزا، أطلقت مؤسسة  مع 
العامة  الــصــحــة  بــالــتــعــاون مــع وزارة  ــيــة  األول الصحية 
ومؤسسة حمد الطبية حملة وطنية ترمي إلى توفير 
ــراد املــجــتــمــع والــعــامــلــن فـــي قــطــاع  ــ الــتــطــعــيــم لــكــافــة أفـ

الرعاية الصحية على حد سواء.
ــذا الــعــام ألكــبــر عــدد  حــرصــا عــلــى تــوفــيــر الــتــطــعــيــم هـ
الجمهور  ممكن من األشــخــاص، سيكون باستطاعة 
الــحــصــول عــلــى الــتــطــعــيــم املـــضـــاد لــإنــفــلــونــزا مجانا 
فــي كــافــة املــراكــز الصحية الــتــابــعــة ملــؤســســة الــرعــايــة 

الصحية األولية املوزعة في مختلف أنحاء البالد، وفي 
ــذيــن يــحــضــرون  مــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة )لــلــمــرضــى ال
 عن بعض العيادات الخاصة 

ً
مواعيد العيادات(، فضال

املختارة. وقد تلقى حتى اآلن اآلالف من العاملن في 
التطعيم املضاد لإنفلونزا  القطاع الصحي في قطر 

هذه السنة.
التعاون عبر  العام املاضي بفضل  فبعد نجاح حملة 
الثالثة مرة  الجهات  الرعاية الصحية، تضافرت  قطاع 
التطعيم  أفـــراد املجتمع على  أخــرى لتيسير حصول 

ومكافحة األنفلونزا.
وتــم اطـــالق املــوقــع اإللــكــتــرونــي املخصص مــرة أخــرى 
املــجــتــمــع من  أفـــــراد  لــتــمــكــن   www.fighttheflu.qa

الحصول على معلومات حول التطعيم - بما في ذلك 
 عن أماكن توفره مجانا 

ً
الخرافات والحقائق – فضال

في دولة قطر.
اإلنــفــلــونــزا املوسمية  الــســنــوي ضــد  التطعيم  ويعتبر 
التقاط  لتقليل فــرص  أمانا  الفضلى واألكثر  الوسيلة 
عدوى اإلنفلونزا ومن ثم نقلها لآلخرين. تنتشر في 
كل موسم سالالت مختلفة من فيروسات اإلنفلونزا، 
تــؤثــر على األشــخــاص بطريقة متفاوتة. ولكن  وهــي 
املــاليــن مــن الــنــاس فــي الــعــالــم يــصــابــون ســنــويــا بها، 
للعالج  ومئات اآلالف منهم يدخلون املستشفى طلبا 
فــيــمــا يــلــقــى عــشــرات اآلالف مــن األشـــخـــاص حتفهم 
ســنــويــا بــســبــب املـــضـــاعـــفـــات الــنــاتــجــة عـــن اإلصـــابـــة 

باإلنفلونزا.
الخال،  اللطيف  الــدكــتــور عبد  الــســيــاق، علق  وفــي هــذا 
املعدية،  األمـــراض  الطبي ورئــيــس قسم  الرئيس  نائب 
العامة  الــصــحــة  قــطــاع  أن أرى  »إنـــه ليسعدني   :

ً
قـــائـــال

بــأكــمــلــه، بــالــتــعــاون مــع الــقــطــاع الــخــاص، يــعــمــالن معا 
فــي هــذه املــســألــة الــهــامــة للصحة الــعــامــة، حيث تشير 
الــبــدايــة املــبــكــرة ملوسم  ــيــة إلــى  الــبــيــانــات املخبرية األول

ــذا الـــعـــام، وتــشــيــر أيــضــا إلـــى أنــه  اإلنــفــلــونــزا هـ
أشد من العام املاضي، لذلك من املهم للغاية أن 
يتخذ األشخاص اإلجراءات الالزمة ويحصلوا 
أولئك املعرضن ملخاطر  التطعيم خاصة  على 

مضاعفات اإلنفلونزا«.

حملة للتطعيم ضد اإلنفلونزا مجانًا في كافة المراكز الصحية

25 % زيادة السعة السريرية بـ»حمد الطبية« 
لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية

توسيع خدمات الصحة النفسية في المجتمع القطري
في إطار التطوير املستمر للخدمات الصحية املقدمة للمراجعن 
األولــيــة عــن إطــالقــهــا بنجاح  الــرعــايــة الصحية  أعلنت مؤسسة 
الوجبة الصحي، والتي  املتكاملة في مركز  النفسي  الطب  عيادة 
تم تدشينها 23 سبتمبر 2019 والتي تعد ثالث عيادة من نوعها 
الثمامة ومــركــز جامعة  األولــيــة بعد مركز  الرعاية الصحية  فــي 

قطر الصحي.
وتعتبر هذه العيادة خدمة مجتمعية تقدم للمراجعن املسجلن 
الرعاية الصحية األولية باالشتراك  في أي من مراكز مؤسسة 
الذين  الخدمة لألشخاص  الطبية وتقدم هذه  مع مؤسسة حمد 
إلى  يعانون من مشاكل نفسية تبلغ درجتها ما بن متوسطة 
الــعــيــادة تقييما وتشخيصا وعالجا  تــوفــر هــذه  شــديــدة، حيث 

فعاال وعلميا مبنيا على األدلة والبراهن لالضطرابات النفسية.
كما تسهل العيادة عملية وصول املراجعن إلى خدمات الرعاية 
الصحية النفسية بجعلها أقرب إلى منازلهم ومتوفرة في محيط 

مألوف وفي وسط أقل عرضة للخجل.
وسيتمكن جميع املراجعن البالغة أعمارهم ما بن 18 - 65 عاما 

االستفادة من الخدمات الشاملة لهذه العيادة.
النفسية  الــعــالجــات  الخدمة على إجـــراء  وتحتوي خــيــارات هــذه 
وتنظيم أدوية املريض، وتزويده بالتعليمات والتوجيهات الالزمة 
إلــى نمط حياة سليم وصحي وإدارة حالته بنفسه،  للوصول 
ــــى الــتــثــقــيــف املــنــاســب وتــقــديــم الــنــصــائــح الـــالزمـــة  بـــاإلضـــافـــة إل

للمرضى ومن يقوم برعايتهم.

ويعد هذا التعاون املشترك بن مؤسسة الرعاية الصحية األولية 
ومــؤســســة حــمــد الطبية نــمــوذجــا مــمــيــزًا ومــتــطــورًا مــن الــرعــايــة 
الرعاية الصحية  الخدمات بن مقدمي  الصحية، حيث تتكامل 

األولية والرعاية الصحية الثانوية.
وصرحت مؤسسة الرعاية الصحية األولية بأن هناك معتقدات 
خاطئة لدى الكثير حول طبيعة االضطرابات النفسية وعالجها، 
مــنــهــا أن هــــذه االضــــطــــرابــــات الــنــفــســيــة يـــصـــاب بــهــا مــجــمــوعــة 
الــنــاس وال يمكن عالجها، وبعضها عنيف وغير  صغيرة مــن 
مــســتــقــر، لــكــن هـــذا االعــتــقــادات غــيــر صحيحة حــيــث إن معظم 
األفراد املصابن باالضطرابات النفسية ال يعانون من العدوانية 

ويمكنهم التعايش بشكل إيجابي في مجتمعاتهم.
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وزيرة الصحة
 تشيد بجهود فريق 
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»مؤسسة حمد« توفر 
الجراحة العالجية 
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»الصحة« تطبق 
برنامج المدارس 
06الصديقة للربو

»الصحة« ُتطور
 برنامجًا بحثيًا لإلقالع 
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« بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ملحق شهري تصدره »

الــــعــــامــــة  الـــــصـــــحـــــة  نــــــفــــــذت وزارة 
وشركاؤها حملة توعية عامة حول 
ســرطــان الــثــدي خـــالل شــهــر أكتوبر 
بـــســـرطـــان  ــة  ــيـ ــتـــوعـ الـ ــهــــر  2019 )شــ
ــك لــتــعــزيــز الـــوعـــي حــول  ــ الـــثـــدي(، وذل
املــــــرض مــــن خـــــالل تــثــقــيــف األفــــــراد 
بــأهــمــيــة الـــوقـــايـــة وخـــدمـــات الــفــحــص 

والكشف املبكر.
ونـــظـــمـــت الــــــــــوزارة ومـــؤســـســـة حــمــد 
الــرعــايــة الصحية  الطبية ومــؤســســة 
القطرية للسرطان  األولــيــة والجمعية 
وســـدرة للطب والــعــديــد مــن الشركاء 
اآلخـــريـــن فــعــالــيــات تــوعــيــة تتضمن 
فعاليات وأنشطة مجتمعية ومؤتمرا 
ومـــحـــاضـــرات وورش عــمــل وتــوزيــع 
املواد التثقيفية، كما أضيئت عدد من 
الــــوردي تضامنا مع  بــالــلــون  املــبــانــي 
الثدي.ويعد  التوعية بسرطان  شهر 
أنـــواع السرطان  الــثــدي أكثر  ســرطــان 
أنحاء  النساء في جميع  انتشارًا بن 
الــعــالــم، ووفـــقـــا لــبــيــانــات ســجــل قطر 
الوطني للسرطان في وزارة الصحة 
العامة لعام 2016 فإن سرطان الثدي 
أنــواع  املائة من جميع  يقارب 17 في 
ــة قـــطـــر، وتــبــلــغ  ــ الـــســـرطـــانـــات فـــي دولـ
نسبة حــدوثــه نحو 40 فــي املــائــة من 
حاالت اإلصابة بالسرطان بن اإلناث 
من جميع الجنسيات وحوالي 35 في 
املائة من حــاالت اإلصابة بالسرطان 

بن اإلناث القطريات.
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»الصحة« وشركاؤها 
ينفذون حملة توعية 

لسرطان الثدي
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أســهــم بــرنــامــج الــتــوســع فــي مــرافــق 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة بــمــؤســســة حمد 
الطبية والــذي ُيعد األكبر من نوعه 
زيــادة في  فــي تحقيق  فــي تاريخها 
بــوحــدات املرضى  السريرية  السعة 
الــداخــلــيــن بمستشفيات املؤسسة 

بمقدار 25 % منذ عام 2016.     
ــد الــطــلــب على  ــزايـ ــع اســـتـــمـــرار تـ ومــ
ــات الـــــرعـــــايـــــة الــــصــــحــــيــــة فــي  ــ ــدمــ ــ خــ
ــة نــتــيــجــة  ــيـ األعــــــــوام الــقــلــيــلــة املـــاضـ
النمو السكاني املطرد الذي تشهده 
ــة قــطــر، نــجــحــت مــؤســســة حمد  دولــ
الــطــبــيــة فـــي تــحــقــيــق زيــــــادة كــبــيــرة 
ــة الـــســـريـــريـــة بــمــرافــقــهــا  ــعـ فــــي الـــسـ
ــــاح مـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــتـ ــ ــتـ ــ ــن خـــــــال افـ ــ مــ
ــديـــدة. وفــي  ــرافـــق تــخــصــصــيــة جـ ومـ
تــعــلــيــقــه عــلــى بــرنــامــج الــتــوســع في 
الــرعــايــة الصحية بمؤسسة  مــرافــق 
حــمــد الــطــبــيــة، أوضــــح الــســيــد حمد 
ــرافـــق  ــيـــس تـــطـــويـــر املـ آل خــلــيــفــة رئـ
الطبية  الصحية في مؤسسة حمد 
قــــــد شـــــهـــــدت خـــــال  املـــــؤســـــســـــة  أن 
ــادة  ــ األعــــــــــوام الـــقـــلـــيـــلـــة املــــاضــــيــــة زيــ
كــبــيــرة فــي أعـــداد املــرضــى الــراغــبــن 
الرعاية  في الحصول على خدمات 
الـــصـــحـــيـــة بـــاملـــؤســـســـة وفـــــي أنـــــواع 
الرعاية الصحية املختلفة  خــدمــات 

التي يحتاج إليها هؤالء املرضى. 
الـــســـيـــد حـــمـــد آل خــلــيــفــة  وأضــــــــاف 
ت زيادة السعة السريرية 

ّ
: »ظل

ً
قائا

ملواكبة الطلب املتزايد على خدمات 
النمو  الناتج عن  الرعاية الصحية 
ــــي دولـــــــة قــطــر  ــرد فـ ــ ــطـ ــ الـــســـكـــانـــي املـ
تمثل أولوية رئيسية ملؤسسة حمد 
الطبية خال هذا العقد. لقد شهدنا 
زيادة ملحوظة في معدل النمو منذ 
افــتــتــحــنــا خمسة  عـــام 2016، حــيــث 
مــســتــشــفــيــات جـــديـــدة والـــعـــديـــد من 
التخصصية، وهو  الــرعــايــة  مــرافــق 
ما زاد من عدد املستشفيات التابعة 

فــي مختلف  الطبية  ملــؤســســة حــمــد 
أنحاء دولة قطر إلى 12 مستشفى«. 
الــطــبــيــة  ــر أن مـــؤســـســـة حـــمـــد  ــذكــ يــ
كـــانـــت قـــد افــتــتــحــت فـــي عــــام 2016 
مـــركـــز األمـــــــراض االنـــتـــقـــالـــيـــة، وهـــو 
مــســتــشــفــى مــتــخــصــص فـــي الــوقــايــة 
ــــراض االنــتــقــالــيــة والــكــشــف  مـــن األمــ
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ ــا وعــــاجــــهــــا بـ ــهـ ــنـ عـ
املـــجـــال،  فــــي ذات  ــــاث  ــــحـ األبـ إجـــــــراء 
السريرية 65 سريرًا.  وتبلغ سعته 
االفتتاح  تــم  وفــي نهاية عــام 2017، 
الرسمي لثاثة مستشفيات جديدة 
بــاملــديــنــة الــطــبــيــة، وهـــي: مــركــز قطر 
إلعادة التأهيل، ومركز صحة املرأة 
الــرعــايــة الطبية  واألبـــحـــاث، ومــركــز 
الــيــومــيــة. تـــقـــدم هــــذه املــســتــشــفــيــات 
الثاث الرعاية التخصصية للنساء 
الذين  الــجــدد، وللمرضى  واملــوالــيــد 

التأهيل،  إعــادة  يحتاجون خــدمــات 
الخدمات  العديد من  إلى  باإلضافة 
الــجــراحــيــة والــطــبــيــة، وقـــد أضــافــت 
الــثــاثــة للسعة  املــســتــشــفــيــات  هــــذه 
ــة بـــشـــبـــكـــة مــســتــشــفــيــات  ــريــ ــريــ ــســ الــ
مـــؤســـســـة حـــمـــد الــطــبــيــة نـــحـــو 500 
ــافــــي بــــوحــــدات املـــرضـــى  ســـريـــر إضــ

الداخلين.  
كــمــا يمثل مستشفى حــزم مبيريك 
الــعــام الـــذي تــم افــتــتــاحــه فــي نهاية 
لــشــبــكــة  ــة  ــافــ أحــــــدث إضــ عـــــام 2018 
الطبية.  مستشفيات مؤسسة حمد 
الــســريــريــة ملستشفى  الــســعــة  تــبــلــغ 
ــرًا،  ــريـ الــــعــــام 118 سـ ــزم مــبــيــريــك  ــ حـ
ــم قـــدرة  ويــســهــم املــســتــشــفــى فـــي دعــ
ــة عــــلــــى تــــقــــديــــم خــــدمــــات  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ املـ
الذكور  الرعاية الصحية للمرضى 
فـــي املــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة بـــالـــدوحـــة 

واملناطق املحيطة بها.   
الـــســـيـــد حـــمـــد آل خــلــيــفــة  ــتــــم  ــتــ واخــ
افتتاح  حديثه بالقول: »لقد ساهم 
هذه املستشفيات الخمسة الجديدة 
في تعزيز قدرتنا على تقديم أفضل 
املتزايدة من  رعاية صحية لألعداد 
املــرضــى عــامــا بــعــد عــــام، فــقــد شهد 
حــجــم الــنــشــاط والـــخـــدمـــات املــقــدمــة 
بــاملــســتــشــفــيــات الـــثـــاثـــة الـــجـــديـــدة 
ــركــــز صــحــة  ــة الـــطـــبـــيـــة – مــ ــنـ ــديـ ــاملـ بـ
ــاث ومــــركــــز الـــرعـــايـــة  ــ ــحـ ــ املـــــــرأة واألبـ
اليومية ومركز قطر إلعادة  الطبية 
افتتاحها  التأهيل- نموًا كبيرًا منذ 
فـــي عــــام 2017، حــيــث تــم  الـــرســـمـــي 
إطــاق خــدمــات جــديــدة كما تــم نقل 
بــعــض الـــخـــدمـــات مـــن مــســتــشــفــيــات 
املرافق  الطبية لهذه  مؤسسة حمد 

الجديدة«.

قــامــت ســـعـــادة الـــدكـــتـــورة حــنــان محمد 
ــرة الــصــحــة الـــعـــامـــة، في  ــ الــــكــــواري، وزيــ
العاشر من أكتوبر املاضي بزيارة مركز 
الرعاية الطبية اليومية التابع ملؤسسة 
حــمــد الــطــبــيــة لــلــمــشــاركــة فـــي فــعــالــيــات 

االحتفال باليوم العاملي لإلبصار. 
ــي أقــيــمــت  ــتــ وتـــضـــمـــنـــت الـــفـــعـــالـــيـــات الــ
بالردهة الرئيسية ملركز الرعاية الطبية 
الــيــومــيــة مــشــاركــة مــجــمــوعــة مــن كـــوادر 
قسم العيون باملركز لتقديم النصائح 
واإلرشــادات الصحية للمرضى والزوار 
حـــول كيفية االعــتــنــاء بصحة العينن، 
ــفــــرق املـــشـــاركـــة مــــن قــســم  ــرت الــ ــ كـــمـــا أجــ
العيون فحوصات العيون للمشاركن 

بالفعاليات.    
ــا تــــحــــدثــــت ســــعــــادة  ــ ــهــ ــ ــارتــ ــ وخــــــــــال زيــ
ــكـــواري مـــع عـــدد من  الـــدكـــتـــورة حــنــان الـ
أعـــضـــاء فــريــق قــســم الــعــيــون ومــنــاقــشــة 
أهمية هــذه الفعاليات التي يقدمونها 

للجمهور.  
وقــالــت سعادتها: »يسعدني أن أحظى 
بــفــرصــة زيــــــارة مـــركـــز الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة 
ــهــــود  الــــيــــومــــيــــة واالطــــــــــــــاع عــــلــــى الــــجــ
القّيمة التي يبذلها أعضاء فريق قسم 
الــعــيــون بــهــدف تــوعــيــة الــجــمــهــور حــول 
هـــذا املـــوضـــوع الــصــحــي الـــهـــام. إن هــذه 
الفعاليات هي خير مثال على الجهود 
الـــتـــي تــبــذلــهــا مـــؤســـســـة حـــمـــد الــطــبــيــة 
الــتــي تنظمها  الــتــوعــويــة  والــفــعــالــيــات 
كل عام بهدف تقديم التثقيف الصحي 
للجمهور ورفــع الوعي العام حــول أهم 

القضايا الصحية«.   
وأضافت سعادتها: »فعلى سبيل املثال، 

تــنــظــم مــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة عــــددًا من 
الــتــوعــويــة املجتمعية التي  الــفــعــالــيــات 
تـــتـــنـــاول عــــدة مـــواضـــيـــع مــخــتــلــفــة، بما 
فـــي ذلــــك الــصــحــة الــنــفــســيــة، والــجــلــطــة 
ــن،  ــ ــسـ ــ ــبــــــار الـ ــيــــــة، ورعــــــــايــــــــة كــــ ــاغــــ ــدمــــ الــــ
أفــراد  واإلنفلونزا املوسمية. إن توعية 
املــجــتــمــع بــأهــمــيــة االعـــتـــنـــاء بصحتهم 
هو أمــر هــام وأساسي لنجاح منظومة 

الرعاية الصحية«.  

بدورها أوضحت الدكتورة دينا صفوان 
زيــدان، أخصائي طب العيون بمؤسسة 
حمد الطبية، أن فعاليات اليوم العاملي 
التأكيد على  لإلبصار 2019 تهدف إلى 
أهمية إجـــراء فــحــوصــات دوريـــة للعن، 
وقالت: » ننصح كل األشخاص البالغن 
بزيارة طبيب عيون متخصص إلجراء 
فحص للعن مرة كل عام، حيث تساعد 
ــتــــشــــاف أي  ــعــــن عـــلـــى اكــ فــــحــــوصــــات الــ

قـــصـــور أو خــلــل فـــي اإلبــــصــــار، واألمــــر 
األكثر أهمية أنها تساعد على اكتشاف 
أي أمـــــراض عــيــون قـــد يــكــون الشخص 

مصابا بها دون أن يتم تشخيصه«.  
ــا: »  ــقـــولـــهـ ــا بـ ــنــ وأردفـــــــــت الــــدكــــتــــورة ديــ
ــعــد أمــــراض إعــتــام عــدســة الــعــن )املـــاء 

ُ
ت

ــيــــض( وعـــيـــوب الـــعـــن االنــكــســاريــة  األبــ
والــجــلــوكــومــا )املــيــاه الـــزرقـــاء( واعــتــال 
ــن أكـــثـــر أمـــــراض  ــكـــري مــ ــسـ الــشــبــكــيــة الـ

العيون شيوعا، ويمكن الكشف عن كل 
هذه األمراض من خال إجراء فحوصات 
الـــعـــن. وبــيــنــمــا ُيـــعـــد مـــن املـــهـــم لجميع 
األفـــراد الــحــرص على إجـــراء فحوصات 
العن بصورة منتظمة؛ تتضاعف أهمية 
ــذه الـــفـــحـــوصـــات لــألشــخــاص  ــ إجـــــــراء هـ
األكثر عرضة لإلصابة بأمراض العيون. 
ويــشــمــل ذلــــك األشـــخـــاص فــــوق عــمــر الـــ 
ــن يــوجــد  ــذيــ ــا، واألشـــــخـــــاص الــ ــامــ 40 عــ
تــاريــخ لــإلصــابــة بـــأمـــراض الــعــيــون بن 
أفـــــراد أســـرهـــم، واألشــــخــــاص املــصــابــن 

باألمراض املزمنة«.
وكــان مركز الرعاية الطبية اليومية قد 
بــدأ فــي أغسطس مــن الــعــام الــجــاري في 
استقبال املــرضــى بــعــيــادات العيون في 
ــــك بعد  ــيـــادات الــخــارجــيــة وذلـ قــســم الـــعـ
انــتــقــال هــــذه الـــعـــيـــادات بـــصـــورة دائــمــة 
الـــعـــام ومستشفى  مـــن مستشفى حــمــد 
الــرمــيــلــة إلــــى مــوقــعــهــا الــجــديــد بــمــركــز 
الرعاية الطبية اليومية. بــدوره أوضح 
الـــدكـــتـــور خـــالـــد الــجــلــهــم - مـــديـــر مــركــز 
الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة الــيــومــيــة - أن انــتــقــال 
ــمــــركــــز ســيــتــيــح  ــلــ ــون لــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ عـــــــيـــــــادات الـ
ــــى الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى جـــمـــيـــع  ــــرضـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ

الخدمات بموقع واحد. 
وأضــــاف الــدكــتــور الــجــلــهــم: »يــوفــر قسم 
الــعــيــون أفــضــل خـــدمـــات رعـــايـــة ممكنة 
لــلــمــرضــى مـــن خــــال تــقــديــم الــخــدمــات 
ــد.  الــطــبــيــة والـــجـــراحـــيـــة فـــي مـــوقـــع واحــ
يــمــثــل انــتــقــال عـــيـــادات الــعــيــون للموقع 
الـــجـــديـــد املـــرحـــلـــة األخــــيــــرة مــــن انــتــقــال 
إلــى مركز  الخدمات الطبية والعاجية 
ــة الــطــبــيــة الـــيـــومـــيـــة، حــيــث كــان  ــايـ الـــرعـ
املــركــز قــد بــدأ فــي استقبال املــرضــى في 
عياداته الخارجية للمرة األولى في عام 

.»2017

وزيرة الصحة تشيد بجهود أعضاء فريق قسم العيون
خالل حضورها فعاليات االحتفال باليوم العالمي لإلبصار بـ »حمد الطبية«

¶  الدكتورة حنان الكواري تتفقد فعاليات االحتفال

¶  حمد آل خليفة

مستشفيات ومراكز صحية جديدة لمواكبة الطلب على الخدمات الصحية
12 مستشفى تتبع »حمد الطبية«
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أعــلــنــت األكــاديــمــيــة الــوطــنــيــة للطب في 
ــــات املـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة رســمــيــا  ــــواليـ الـ
عــــن تـــعـــيـــن ســــعــــادة الــــدكــــتــــورة حــنــان 
الــكــواري، وزيـــرة الصحة العامة  محمد 
ــــك في  عـــضـــوًا دولـــيـــا بــاألكــاديــمــيــة، وذلـ
احتفال نظمته األكاديمية في العاصمة 
ــة واشــــنــــطــــن مـــــؤخـــــرًا ضــمــن  ــيــ ــكــ ــريــ األمــ

االجتماع السنوي لألكاديمية.
أنــه تــم انتخاب ســعــادة الدكتورة  يذكر 
ــكـــواري مــن بــن عــشــرة أعــضــاء  حــنــان الـ
دولــيــن جـــدد فــي األكــاديــمــيــة الوطنية 
ــي. ويـــشـــار إلــــى أن  ــاضــ لــلــطــب الـــعـــام املــ
األكـــاديـــمـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــطــب تــنــتــخــب 
ــاء الـــعـــالـــم  ــ ــحـ ــ ــن كــــافــــة أنـ ــ ــاء مـ ــ ــــضـ 10 أعـ
و70 عــضــًوا عــلــى املــســتــوى املــحــلــي في 
ــات املــتــحــدة كــحــد أعــلــى ســنــوًيــا،  الـــواليـ
ويزيد عدد أعضائها على 2000 عضو. 
ويعتبر االنتخاب لعضوية األكاديمية 
ــة فـــي مــجــال الــصــحــة  ــمـ مـــن أعــلــى األوسـ
ــطــــب وتـــكـــريـــمـــا لـــألشـــخـــاص الـــذيـــن  والــ
قدموا إنجازات مهنية بارزة وتفانيا في 

خدمة مجالهم.

وقد اعتمدت األكاديمية الوطنية للطب 
فـــي انــتــخــاب ســعــادتــهــا لــعــضــويــة تلك 
البارزة في  الهيئة املرموقة إسهاماتها 

املجال الصحي.
وقـــد عــبــر رئــيــس األكــاديــمــيــة الــوطــنــيــة 

الــدكــتــور فيكتور دزاو فــي كلمة  للطب 
لــه خــال مــراســم التنصيب عــن إعجابه 
ــتــــورة  ــادة الــــدكــ ــ ــعـ ــ الــــشــــديــــد بـــجـــهـــود سـ
ــد أبــــــرز قــــادة  ــأحـ ــفـــهـــا كـ ــواري ووصـ ــ ــكـ ــ الـ
الــرعــايــة الصحية فــي الــعــالــم وأكــثــرهــم 

تأثيرًا.
: »فــي سن مبكرة للغاية، 

ً
وأضــاف قائا

الــكــواري قيادة  تولت سعادة الدكتورة 
ــي تــعــمــل  ــتــ مـــؤســـســـة حـــمـــد الـــطـــبـــيـــة والــ
بشكل فعلي كمنظومة للرعاية الصحية 
الــوطــنــيــة فـــي دولــــة قــطــر، وقـــادتـــهـــا في 
رحـــلـــة مــثــيــرة لــإعــجــاب نــحــو الــتــحــول 
لــألفــضــل، وقــد ســاعــد تعيينها كــوزيــرة 
الصحة العامة في دولة قطر عام 2016 
على توسيع نطاق جهودها في قيادة 
الــنــظــام الــصــحــي فـــي قــطــر لــيــصــبــح من 
أفــضــل الــنــظــم الــصــحــيــة لــيــس فــقــط في 
املنطقة بل وعلى مستوى العالم حيث 
حــلــت دولــــة قــطــر فـــي املــرتــبــة الــخــامــســة 
عــاملــيــا فــي مــؤشــر الــصــحــة الـــصـــادر عن 

معهد ليجاتوم بلندن.
تــجــدر اإلشــــــارة الــــى أن دولــــة قــطــر تقع 
ضــــمــــن قــــائــــمــــة الــــخــــمــــس والــــعــــشــــريــــن 
األفضل عامليا من حيث جودة وسهولة 
الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، 
وفقا ملنظمة الصحة العاملية، كما أنها 
ضمن الدول الـ« 25% » األولى عامليا في 
مؤشر منظمة الصحة العاملية والبنك 
الــدولــي فــي مــجــاالت التغطية الصحية 
الشاملة وجودة الرعاية. واحتل النظام 

الصحي في دولة قطر املرتبة الخامسة 
على مستوى العالم واألول فــي الشرق 
ــــط وفــقــا ملــؤشــر الـــرخـــاء الــســنــوي  األوسـ
2018، حيث كان تصنيفه في املرتبة 13 

في 2017 واملرتبة 27 في 2008.
ويــــأتــــي هـــــذا الـــحـــفـــل ضـــمـــن االجـــتـــمـــاع 
الـــذي يستضيف  الــســنــوي لألكاديمية، 
ــــول الـــعـــاقـــات  نــخــبــة مــــن املـــتـــحـــدثـــن حـ
املترابطة بــن عــلــوم البيانات مفتوحة 
الـــذكـــاء  املـــصـــدر والــخــصــوصــيــة، ودور 
ــــي فــــــي تــــحــــســــن خــــدمــــات  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ االصـ
ــة الـــصـــحـــيـــة، وأخــــاقــــيــــات عــلــم  ــايــ الــــرعــ

الجينوم البشري.
ــيــــة لــلــطــب  ــنــ ــة الــــوطــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــاديـ ــــد األكـ ــعـ ــ وتـ
هيئة مستقلة تضم املهنين البارزين 
ــاالت بـــمـــا فـــــي ذلـــك  ــ ــجــ ــ مـــــن مـــخـــتـــلـــف املــ
ــلــــوم الــطــبــيــعــيــة  ــطــــب والــــعــ الـــصـــحـــة والــ
واالجــتــمــاعــيــة والــســلــوكــيــة، وتعمل إلى 
جـــانـــب األكـــاديـــمـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــعــلــوم 
واألكاديمية الوطنية للهندسة كهيئة 
استشارية للمجتمع املحلي والــدولــي. 
وتعمل األكــاديــمــيــة الوطنية للطب من 
خال مبادراتها املحلية والعاملية على 
الــحــرجــة فــي الصحة  معالجة القضايا 

والطب والسياسات ذات الصلة.

تعيين وزيرة الصحة رسميًا في عضوية األكاديمية 
الوطنية للطب بالواليات المتحدة

في احتفال نظمته األكاديمية في العاصمة األمريكية واشنطن

فــريــق جــراحــي فــي مؤسسة حمد  ن 
ّ
تمك

الطبية في أواخر الشهر املاضي من إجراء 
عــمــلــيــة تــحــويــلــة شـــريـــان دمـــاغـــي ملــريــض 
يعاني مــن مــرض )مــويــا مــويــا( يبلغ من 
ــذه الــعــمــلــيــة  ــ الـــعـــمـــر 30 عــــامــــا، وكــــانــــت هـ
الجراحية العاشرة منذ بدء برنامج إعادة 
الــدمــاغــيــة فــي مؤسسة  الــشــرايــن  هيكلة 
حمد الطبية قبل عامن، وتعتبر املؤسسة 
ــد لـــلـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فــي  ــيـ املــــــــزّود الـــوحـ
الــنــوع من  الــقــادر على توفير هــذا  املنطقة 
املــالذ األخير لعالج  الــذي يعتبر  الجراحة 

هذا املرض.
ــح الــدكــتــور  ســـراج الــديــن بالخير،  وأوضــ
استشاري أول جراحة األعصاب ورئيس 
قــســم جــراحــة األعـــصـــاب فــي مستشفى 
حــمــد الــعــام، بـــأن مـــرض )مــويــامــويــا( هو 
ــة يــحــدث  ــويـ ــدمـ ــة الـ ــيــ ــراب فـــي األوعــ ــطــ اضــ
ــوام  ــ ــهـــور أو أعـ ــــدى شـ ــا عـــلـــى مـ ـ ــّيً ــجـ ــدريـ تـ
وينجم عن تضييق في الشراين في قاع 
الجمجمة وال تتحسن حالة املصاب به من 
دون الــعــالج، وهــو مــرض نــادر ال تتجاوز 
نسبة انــتــشــاره حــالــة واحــــدة مــن بــن كل 
مــلــيــون شــخــص ويــعــّد أكــثــر شــيــوعــا بن 

األطفال.
الدكتور  بالخير:«مويامويا« عبارة  وقال 
يابانية تعني »نفخة الدخان« وهي عبارة 
الدموية  لوصف مظهر مجموعة األوعــيــة 
ل لتعويض النقص في 

ّ
الدقيقة التي تتشك

الــدم الناجم عن تضييق األوعية  إمــدادات 
الدموية في الدماغ والذي قد يؤدي بدوره 
الــدمــاغــيــة،  املــريــض بالجلطة  إلـــى إصــابــة 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن مـــرض )مـــويـــا مــويــا 
( نــفــســه غــيــر قــابــل لــلــشــفــاء فـــإن الــعــالج 
 لــتــدفــق 

ً
الـــجـــراحـــي يـــوفـــر مـــصـــدرًا بـــديـــال

الــدم إلى الدماغ ويحد من أعــراض املرض 
ب املريض مخاطر اإلصابة 

ّ
وبالتالي يجن

بالجلطة الدماغية«.
وفي إشارة إلى العوامل الرئيسية املسّببة 
ملرض )مويا مويا(، قال الدكتور/ بالخير:« 
ال تـــعـــرف عــلــى وجــــه الــتــحــديــد الــعــوامــل 
القول  أنــه يمكن  املـــرض، إال  لهذا  املسببة 
بــأن عــوامــل وراثــيــة يمكن أن تــكــون وراء 
اإلصــابــة بـــه، والــشــاهــد عــلــى ذلـــك انتشار 
هذا املرض في الدول اآلسيوية، األمر الذي 
ته 

ّ
ــــذي تبن ســاعــد فــي إنــجــاح الــبــرنــامــج ال

مؤسسة حمد الطبية لعالج هذا املرض«.
وأضاف الدكتور  بالخير:« ال زلنا في طّور 
بآلية تطّور  ق 

ّ
البحث والــدراســة فيما يتعل

هــذا املــرض لــدى املــرضــى، ويعتقد بعض 
الباحثن بأن تشّوهات في األوعية الدموية 
الدماغية متوارثة بن األجيال ربما تكون 
وراء اإلصابة بهذا املرض، في حن يعتقد 
آخـــرون أن هناك صلة بــن اإلصــابــة بهذا 
ــات وأمــــــراض  ــرابــ ــطــ املــــــرض ووجـــــــود اضــ
أخـــرى لـــدى املــريــض مــثــل مــتــالزمــة داون 

ومرض فقر الدم املنجلي، وعلى الرغم من 
أن هذا املــرض ينتشر بن األطفال إال أنه 
قد يصيب البالغن أيضا حيث يكون أول 

أعراضه اإلصابة بالجلطة الدماغية«.
ــاد،  ــّيـ ــتــــور  عـــلـــي عـ ــــدكــ ــال ال ــ مــــن جـــانـــبـــه قـ
استشاري أول جراحة األعصاب ورئيس 
الفريق الذي قام بإجراء العملية الجراحية 
للمريض املذكور:« تعتبر الجراحة العالج 
املــوصــى بــه ملــرضــى )مــويــا مــويــا( الــذيــن 
يعانون من نوبات نقص التروية بصورة 
الــدمــاغــيــة وذلــك  مــتــكــررة أو مــن الجلطات 
من خــالل إعــادة هيكلة أو ترميم األوعية 
الــدمــويــة فــي املــنــاطــق املــصــابــة مــن الــدمــاغ 
وبالتالي منع تكرار إصابة املرضى بهذه 
الــنــوبــات والــجــلــطــات، وقــد قــامــت مؤسسة 
حمد الطبية بإدخال برنامج إعادة هيكلة 
األوعية الدموية ملعالجة املرضى في قطر 
دة 

ّ
باعتبار أن هذا النوع من الجراحة املعق

ــه املـــؤســـســـة عــلــى صعيد  ــذي تــنــفــرد بـ ــ الـ
الــشــرق األوســـط يعّد املــالذ األخــيــر لعالج 

هذا املرض«.

»مؤسسة حمد« تنفرد بتوفير الجراحة 
العالجية لمرضى »مويا مويا«

للمرة العاشرة جّراحو »حمد الطبية« يجرون عملية تحويلة شريان دماغي

¶  د.سراج الدين بالخير¶  د.علي عياد

الكواري تستعد مؤسسة  الدكتورة حنان  العامة سعادة  تحت رعاية وزيــرة الصحة 
ــيــة -  لــلــرعــايــة الصحية األول الــرابــع  الــدولــي  املــؤتــمــر  ــيــة لتنظيم  الــرعــايــة الصحية االول
أيــام تحت شعار«بناء األساس  أربعة  قطر2020، بمشاركة عاملية واسعة على مدى 

من أجل التميز«.
وقد أكدت الدكتورة مريم عبدامللك، مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية االولية ورئيس 
الشرق  التي تقام في منطقة  الطبية  املؤتمرات  أهــم  املؤتمر يعد من  بــأن هــذا  املؤتمر 
امريكا وكندا  العالم وفــي مقدمتها  قـــارات  االوســـط بمشاركة 12 دولــة مــن مختلف 
العربية املشاركة وهي  الــدول  الى  وبريطانيا واستراليا ونيوزيالندا وتايالند اضافة 
الكويت وسلطنة عمان ولبنان واالردن واملغرب باإلضافة الى نخبة من املتحدثن من 
دولة قطر املستضيفة للمؤتمر، وأن باب التسجيل سيكون مفتوحا لجميع منتسبي 
القطاع الصحي، علما بأن التسجيل املبكر سوف ينتهي بنهاية شهر نوفمبر املقبل.

واضـــافـــت ان الــلــجــان الــعــامــلــة تــقــوم بـــاالعـــداد والــتــجــهــيــز للمؤتمر مــنــذ ســتــة اشهر 
حــتــى تـــكـــون االســتــضــافــة 
ــوى الـــــــــذي يــلــيــق  ــتــ ــســ ــاملــ ــ ب
ــة قطر  ــ بــاســم وســمــعــة دول
ــالـــم عــلــى  ــعـ ــتـــي عــــــودت الـ الـ
ارقــى درجــات االستضافة 
والـــــــتـــــــنـــــــظـــــــيـــــــم، وســــــــــوف 
فــنــدق شيراتون  يحتضن 
ــات  ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الـــــــــــدوحـــــــــــة اجــ
وجــلــســات املــؤتــمــر وورش 
ــبــــة الـــتـــي  ــــعــــمــــل املــــصــــاحــ ال
ــــش الــــــتــــــطــــــورات  ــاقـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ سـ
الرئيسية في  والــتــحــديــات 
ــة الــصــحــيــة  ــايـ ــرعـ مـــجـــال الـ
ــى املـــســـتـــوى  ــلــ ــة عــ ــ ــ ــيـ ــ ــ االولـ
ــيـــكـــون أيــضــا  الــــدولــــي وسـ
ــيـــوف  ــكـــن الـــضـ مــــقــــرا لـــسـ
واملـــــشـــــاركـــــن مـــــن خـــــارج 

الدولة.
الفترة من 19 وحتى 22 فبراير 2020 وسوف  املؤتمر خــالل  ان يعقد  املقرر  ومــن 
تتمحور ورش العمل واملحاضرات حول تعزيز الصحة، والوقاية من االمراض، ونماذج 
الرعاية الصحية والجودة  املتكاملة واالبتكار واالبـــداع في مرافق  الرعاية الصحية 
القدرات، باإلضافة  الطبي وبناء  التعليم  واملخاطر والسالمة، وافضل املمارسات في 
املعارض  املمارسات من خــالل  الخبرات والتجارب والتعرف على افضل  الــى تبادل 

وورش العمل املصاحبة.
املتحدثن والــخــبــراء املختصن  النقاش عــشــرات  املؤتمر على طــاولــة  وســوف يجمع 
من الدول املشاركة اضافة الى املتحدثن من دولة قطر إلثراء هذه الجلسات والورش 
الخاصة بالرعاية الصحية األولية، حيث تم فتح باب التسجيل املجاني لطالب الطب 
واألطباء املقيمن في مجال طب األسرة لحثهم على املشاركة والتفاعل واالستفادة 

املباشرة من هذا املؤتمر املتميز.
وقالت مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية األولية ان املؤتمر الدولي الرابع يهدف ايضا 
الى ابراز ما تم انجازه واستعراض خطط ومشاريع مستقبل الرعاية الصحية األولية 
في دولة قطر وما وصلت له من تقدم وتطور يؤكد على ان الدولة تهتم بشكل كبير 
بتعزيز الصحة واملعافاة للجميع من خالل تحقيق التميز في الرعاية الصحية االولية، 
لتحقيق الرؤية التي تنطلق منها استراتيجيتنا في تقديم رعاية أولية شاملة ومتكاملة 
الفرد وتعمل في اطــار الشراكة مع االســرة واملجتمع لتعزيز صحة  ، تتمحور حول 

ورفاهية الجميع في دولة قطر إلى مستوى عاملي.

فتح باب التسجيل للمؤتمر 
الدولي الرابع للرعاية الصحية 

األولية- قطر 2020

يقام في فبراير المقبل تحت رعاية وزيرة الصحة
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افـــراد الجالية فــي كــل عام  وينتظرها 
وهو االمر الذي يسعدنا جميعا ألننا 
الــــى مجتمع  املـــقـــام األول  فـــي  نـــهـــدف 

صحي خال من االمراض.
وقــال الدكتور محمد الهاجري مدير 
الــتــأهــب واالســتــجــابــة للطوارئ  إدارة 

بـــــــوزارة الــصــحــة انــــه يــحــضــر املــخــيــم 
الــصــحــي االســـيـــوي مــمــثــا عـــن وزارة 
الـــصـــحـــة لــلــتــأكــيــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة مــثــل 
ــة  ــعــ ــرائــ هـــــــذه األنــــشــــطــــة الـــصـــحـــيـــة الــ
والــتــي يحتاجها املجتمع ونعتبرها 
ــن املـــــــبـــــــادرات الـــســـنـــويـــة الــجــمــيــلــة  ــ مـ

ــتــــى عــلــى  والـــــتـــــي القـــــــت االصــــــــــــداء حــ
املستوى الخارجي. وقالت الدكتورة 
ــة  ــقـ ــطـ ــنـ ــيــــة املــــــيــــــر مـــــســـــؤولـــــة املـ ــتــــحــ فــ
الرعاية الصحية  الوسطى بمؤسسة 
األولــيــة عملنا مــن خــال املــخــيــم على 
تـــوفـــيـــر عـــــدة تـــخـــصـــصـــات طــبــيــة مــن 

ــراض الــقــلــب والــعــيــون  ــ الــبــاطــنــيــة وأمــ
والجلد وطــب األطفال واألنــف واألذن 
ــــان وغـــيـــرهـــا مــن  ــنـ ــ والـــحـــنـــجـــرة واألسـ
ــطــــوعــــن إلنــــجــــاح  ــتــ خــــــــال أطــــــبــــــاء مــ
الحدث الطبي السنوي قاموا بتقديم 
خدماتهم في املخيم إضافة إلى عدد 
كبير مــن الفنين واملتخصصن في 
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة املـــســـاعـــدة وعــــدد 
كبير من املتطوعن، وتم أيضا توفير 
الخدمات الطبية العامة مثل فحص 
الــســكــر وضـــغـــط الــــدم والــكــولــســتــرول 
وخـــدمـــات وتــســهــيــات الــتــبــرع بــالــدم 
والتبرع باألعضاء للمشاركن وزوار 
املــخــيــم، أمـــا الــخــدمــات املــخــبــريــة فقد 
شـــمـــلـــت تـــخـــطـــيـــط الـــقـــلـــب والـــفـــحـــص 
املــوجــات الصوتية واإليــكــو  بــواســطــة 

والغلوكوما وغيرها.
الــســيــد عبداللطيف  قـــال  ومـــن جــانــبــه 
عبدالله رئيس مركز الجالية الهندية 
فــــي قـــطـــر ان جــمــيــع الـــخـــدمـــات الــتــي 
تـــم تــقــديــمــهــا لــلــمــشــاركــن فـــي املــخــيــم 
ــع عــشــر  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــري الـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ الــــصــــحــــي الـ
للجالية الهندية والجاليات االسيوية 
األخرى كانت مجانية  ألنها تستهدف 

شريحة ذوي الدخل املحدود.
مـــن جــانــبــهــا قــالــت الـــدكـــتـــورة هــنــادي 
الثمامة الصحي:  الهيل مــديــرة مركز 
بـــأن استضافتنا واحتضاننا  الشـــك 
لــلــمــخــيــم الـــصـــحـــي الـــخـــيـــري الــســابــع 
عــشــر فـــي املـــركـــز لــلــعــام الـــثـــالـــث على 
ــتــــوالــــي امـــــر يـــســـعـــدنـــا جــمــيــعــا هــو  الــ
مــصــدر ســـرورنـــا ويــجــعــلــنــا فــخــوريــن 
بـــتـــأديـــة الــــــــدور املـــطـــلـــوب مـــنـــا تــجــاه 
الــفــئــة البسيطة  تــلــك  املجتمع خــاصــة 
مـــن اصـــحـــاب الـــدخـــل املــــحــــدود، تــأتــي 
هـــذه االســتــضــافــة انــســجــامــا مــع رؤيــة 
مــؤســســة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة األولـــيـــة 
وتــعــلــيــمــات املــــديــــر الــــعــــام الـــدكـــتـــورة 
مــريــم عــبــداملــلــك  فــي تــحــســن الصحة 
والــعــافــيــة مــن خـــال خــدمــات الــرعــايــة 
ــيــــة األولـــــــيـــــــة والــــــتــــــي تــتــمــيــز  الــــصــــحــ
بــشــمــولــيــتــهــا وتــمــركــزهــا حـــول الــفــرد 
وإتاحة العاج امام الجميع والبد لي 
مــن كلمة شكر للجالية الهندية على 
تــعــاونــهــم وتنظيمهم للمخيم  حــســن 
ــاون مــثــمــر  ــ ــعـ ــ بـــأســـلـــوب راق جـــــدا وتـ
للجميع جعلنا ال نشعر بوجود االف 
املـــراجـــعـــن خــــال ســـاعـــات قــلــيــلــة من 
اليوم وسوف نكون فخورين في حال 
طلب منا استضافة هذا املخيم مجددا 
او اية فعاليات ومبادرات صحية في 

املستقبل.

حــــقــــق املــــخــــيــــم الــــصــــحــــي االســـــيـــــوي 
الــخــيــري الــســابــع عــشــر نــجــاحــا كبيرا 
بــعــد االقـــبـــال الــــذي شــهــده املــخــيــم من 
افــراد الجالية االسيوية لدى  مختلف 
ــز الــثــمــامــة  ــركـ الــــدولــــة واســـتـــضـــافـــه مـ
الــصــحــي بــحــضــور الــســفــيــر الــهــنــدي 
لــــــدى الـــــدولـــــة ســــعــــادة بــــي.كــــومــــاران 
والـــدكـــتـــورة ســامــيــة احــمــد الــعــبــدالــلــه 
الــتــشــغــيــل  الـــتـــنـــفـــيـــذي إلدارة  املــــديــــر 
بــمــؤســســة الــرعــايــة الــصــحــيــة األولــيــة 
والدكتور محمد الهاجري مدير إدارة 
التأهب واالستجابة للطوارئ بوزارة 
الصحة والدكتور يوسف املسلماني 
املـــديـــر الــطــبــي ملــســتــشــفــى حــمــد الــعــام 
والدكتورة فتحية املير مديرة املنطقة 
الــوســطــى والـــدكـــتـــورة هـــنـــادي الــهــيــل 
مديرة مركز الثمامة الصحي والسيد 
ــيـــس مــركــز  عــبــدالــلــطــيــف عـــبـــدالـــلـــه رئـ
الـــجـــالـــيـــة الـــهـــنـــديـــة الــــــذي يــنــظــم هـــذا 
الحدث الطبي السنوي بالشراكة مع 

مؤسسة الرعاية الصحية األولية.
وقــد شــارك فــي املخيم  2600 شخص 
ــدار الــبــطــاقــات الــخــاصــة بهم  وتـــم اصــ
تــجــنــبــا لــــازدحــــام إضـــافـــة الــــى اكــثــر 
مــن 300 متطوع لألعمال التنظيمية 
واالداريــة وما يقارب 200 شخص من 

األطباء واملمرضن والصيادلة. 

من جانبه قال سعادة السفير الهندي 
ــة بـــي.كـــومـــاران انــــه يشكر  ــدولـ لــــدى الـ
الذي  الكبير  دولــة قطر على االهتمام 
تــولــيــه لــلــجــالــيــات االســيــويــة بــصــورة 
عامة وللجالية الهندية بصفة خاصة 
ــــة قطر  حــيــث تــعــتــبــر الــجــالــيــة ان دولـ
الــثــانــي لها وانــهــم يــجــدون كل  البيت 

مقومات العمل والعيش الكريم هنا.
ــال انـــنـــي اشـــكـــر كـــل الــجــهــات الــتــي  ــ وقـ
ســاهــمــت فـــي نــجــاح املــخــيــم الــصــحــي 
ــــذي يــقــدم  الــخــيــري الــســابــع عــشــر والــ
ــة مــن  ــامــ ــة لـــفـــئـــة هــ ــيـ ــانـ خــــدمــــاتــــه املـــجـ
الـــعـــمـــال وأصــــحــــاب الــــدخــــل املـــحـــدود 
الـــصـــحـــة  ــكــــر وزارة  ــالــــشــ بــ واخــــــــــص 
ومــؤســســة الــرعــايــة الــصــحــيــة األولــيــة 
الشريك السنوي لهذا املخيم وكذلك 
رئيس وأعضاء مركز الجالية الهندية 
وجـــمـــيـــع األطــــبــــاء واملـــتـــطـــوعـــن عــلــى 
إنجاح هذه الفعالية الطبية السنوية .
امــا الدكتورة سامية احمد العبدالله 
الــتــشــغــيــل  الـــتـــنـــفـــيـــذي إلدارة  املــــديــــر 
بــمــؤســســة الــرعــايــة الــصــحــيــة األولــيــة 
فقد اكدت على استمرار هذه الشراكة 
ــتــــورة مــريــم  ــــرص الــــدكــ الـــنـــاجـــحـــة وحــ
الرعاية الصحية  عبد امللك مدير عام 
ــيـــة عــلــى تــوفــيــر كـــل مـــا يــلــزم من  األولـ
اجل نجاح املخيم الذي وجد ترحيبا 
ــيـــويـــة  ــيـــة االسـ ــالـ واهـــتـــمـــامـــا مــــن الـــجـ
فــي قــطــر وحــرصــهــم فــي كــل عـــام على 
املشاركة بفاعلية ملا له من دور بارز 

العامة وخدمة ذوي  في رقي الصحة 
الدخل املحدود حيث يتم فيه الفحص 
الــتــفــصــيــلــي والــــفــــحــــوصــــات األولــــيــــة 
مــثــل ضــغــط الــــدم والــســكــري وغــيــرهــا 
املــشــاركــن بطريقة سلسة  عــلــى االف 
الكثير من  الــى عقد  .اضــافــة  وسريعة 

حلقات النقاش واملحاضرات الصحية 
والــتــوعــويــة مــن قــبــل أطــبــاء متمكنن 
فــــي مــخــتــلــف الـــتـــخـــصـــصـــات لــــزيــــادة 
الوعي الصحي وتأكيدا على شعارنا 

بأن الوقاية خير من العاج.
ــتــــور يـــوســـف املــســلــمــانــي  وقــــــال الــــدكــ

املـــديـــر الــطــبــي ملــســتــشــفــى حــمــد الــعــام 
ومـــمـــثـــل مـــؤســـســـة حـــمـــد الـــطـــبـــيـــة فــي 
املــخــيــم بــانــه يــشــارك كــل عـــام فــي هــذا 
ــات حـــيـــث كــانــت  ــدايــ ــبــ املـــخـــيـــم مـــنـــذ الــ
مــجــرد فــكــرة الـــى ان كــبــرت وتــطــورت 
ــت تـــــقـــــدم خــــــدمــــــات رائــــعــــة  ــ ــحـ ــ ــبـ ــ وأصـ

           نظمه مركز الجالية الهندية                      واستضافه مركز الثمامة الصحي

2600 مشارك في المخيم       الصحي الخيري للجالية اآلسيوية       

¶  جانب من االفتتاح الخاص بالمخيم الطبي 

¶  إقبال كبير من الجالية اآلسيوية على المشاركة¶  جانب من الحفل الذي أقيم بمناسبة المخيم السابع عشر

¶  جولة كبار الحضور في مركز الثمامة الصحي

الــعــاملــي ملكافحة  امــتــدادًا لفعاليات األســبــوع 
اقــامــت الصحة املــدرســيــة بمؤسسة  الــعــدوى، 
الرعاية الصحية األولية بالتعاون مع قسمي 
ــــؤون  ــــشـ ــة والـ ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ مـــكـــافـــحـــة االمــــــــــراض االنـ
االكــلــيــنــيــكــيــة فــعــالــيــات خـــاصـــة فـــي مــــدارس 
احسان واستهدفت الطاب واولــيــاء امورهم 

واملجتمع املدرسي بشكل عام.
وضمت فعاليات الحملة التوعوية التعريف 
بمفهوم االمــراض االنتقالية واملعدية واالملام 
بطرق وأساليب مكافحة العدوى في املجتمع 
ــاء أمـــور  ــيــ ــة لــتــوعــيــة أولــ ــافـ املــــدرســــي، بـــاإلضـ
الطلبة باألعراض والعامات الواجب االنتباه 

لــهــا واملــحــتــمــل ان تــكــون اعــــراض النــتــقــال أي 
مـــرض مــعــدي لـــدى الــطــالــب. كــمــا تــم التوعية 
بأهمية النظافة الشخصية ونظافة اليدين 
للطاب كــأحــد اهــم وابــســط أساليب مكافحة 

العدوى بن االفراد.
تضمنت هـــذه الــنــصــائــح شــرحــا لــلــطــاب عن 
طرق مكافحة العدوى في بيئتهم سواًء كانت 
فــي البيت او املــدرســة او اثــنــاء وجــودهــم في 
األماكن العامة، وتطبيق عملية غسيل اليدين، 
وتــمــثــيــل عــمــلــيــة احـــتـــواء الــعــطــاس والــســعــال 
املــفــيــدة فــي ذهن  للتأكد مــن رســـوخ املعلومة 
الطالب، والتطرق للمشاكل الصحية املتعلقة 
بالنظافة الشخصية مثل قمل الرأس وغيرها 
مــــن االمــــــــراض االنـــتـــقـــالـــيـــة حـــيـــث تــــم تــطــبــيــق 
هــذه املفاهيم وتوعيه أولــيــاء األمـــور بتوفير 

فيديوهات توضيحية ومبسطة تحتوي على 
صــور خــاصــة بغسيل ونــظــافــة الــيــديــن وآلية 
ــــول املــعــلــومــة  الــعــنــايــة بــالــشــعــر لــضــمــان وصـ

بشكل سهل ومبسط للطلبة وأولياء األمور. 
وصرحت الدكتورة ليلى الدهنيم استشاري 
طــب املــجــتــمــع ومــديــر الــصــحــة املــدرســيــة بــأن 
الهدف من هــذه الحملة التي نفذتها الصحة 
املدرسية بمؤسسة الرعاية الصحية األولية 
بشكل عـــام لنشر ثــقــافــة الــوعــي الــصــحــي بن 
ــراد املــجــتــمــع املــــدرســــي حــيــث ان ملــوضــوع  ــ افــ
مكافحة العدوى والحد من انتشار االمراض 
ــر كــبــيــر عـــلـــى صـــحـــة املــجــتــمــع  ــ االنـــتـــقـــالـــيـــة اثـ
املــدرســي، فهناك العديد من األمــور البسيطة 
واالحتياطات التي ممكن ان يتبعها الطالب 
او الفرد بشكل عام التي من شأنها ان تجنبه 

اإلصــابــة بــالــعــدوى واالمــــراض ومــن اهــم هذه 
األمور االهتمام بالنظافة الشخصية وغسيل 
اليدين، والحرص على متابعة نظافة الشعر 

باستمرار. 
والـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الـــشـــراكـــة الــفــاعــلــة بن 
مــؤســســة الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـــيـــة متمثلة 
املــدرســيــة مــع مــبــادرة التعليم فوق  بالصحة 
الجميع بتوفير الخدمات الصحية املدرسية 
ملــدرســتــي احــســان األولـــى والــثــانــيــة وذلـــك عن 
طريق تشغيل العيادات املدرسية وتجهيزها 
بــأحــدث األجــهــزة واملــعــدات والـــلـــوازم الطبية، 
الــكــادر التمريضي املتميز  باإلضافة لتوفير 
ــرة الـــعـــالـــيـــة فــــي تــقــديــم  ــبـ ــــل وذو الـــخـ ــــؤهـ واملـ
الــــخــــدمــــات الـــتـــمـــريـــضـــيـــة لـــلـــطـــاب املـــوظـــفـــن 

باملدرستن.

    الصحة المدرسية تنفذ حملة توعوية               بمدارس »احسان«

 بي.كوماران السفير 
الهندي: جاليتنا تعيش 
في بيتها الثاني بقطر 

وتجد كل االهتمام 
والرعاية

د. سامية العبداهلل: 
هذه المبادرات تحقق 
رؤيتنا الصحية ونشر 
ثقافة الوقاية قبل 

العالج

د. يوسف المسلماني: 
أشارك في هذه 

الفعالية منذ بدايتها 
وسعيد للمستوى 

الذي وصلت له

د. محمد الهاجري: 
وزارة الصحة لن تألو 
جهدا في دعم أي 
مبادرة لنشر الوعي 
الصحي بالمجتمع

د. فتحية المير: »الرعاية 
الصحية« تدعم جميع 
فئات المجتمع لضمان 
رفع المستوى الصحي 

لكل أفراده

د. هنادي الهيل: مركز 
الثمامة الصحي 

جاهز لكل الفعاليات 
والمبادرات التي تنشر 

الوعي الصحي

عبداللطيف عبداهلل: 
جميع الخدمات التي 
قدمت في المخيم 

الصحي كانت مجانية 
للمشاركين
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العامة بالتعاون مع  طبق وزارة الصحة 
ُ
ت

شــركــائــهــا خـــال الـــعـــام الـــجـــاري بــرنــامــج 
املـــدارس الصديقة للربو فــي كــل املــدارس 
الحكومية في دولة قطر من كافة املراحل 
البرنامج على  الــدراســيــة، تمهيدًا لتعميم 

املدارس الخاصة خال األعوام املقبلة.
ــوزارة مــؤخــرًا  ــ ــ ــذا اإلطــــار نــظــمــت ال وفـــي هـ
التمريضية  للكوادر  ورشــة عمل تدريبية 
ــدارس اإلعـــداديـــة والثانوية  املــ العاملة فــي 
املــدارس  الحكومية املشاركة فــي برنامج 
الــصــديــقــة لــلــربــو لــلــعــام الـــدراســـي 2019- 
نــحــو 150  ــة  الـــورشـ فـــي  ــارك  ــ 2020، وشـ
التعريف ببرنامج  ممرضا، وتــم خالها 
لــلــربــو وآلـــيـــة تطبيقه  ــدارس الــصــديــقــة  ــ املــ
ــفــــادة مــن  ــتــ ــه والــــــــــــدروس املــــســ ــتـ ــعـ ــابـ ــتـ ومـ
العديد من  إلى  السابقة، إضافة  التجارب 
الــهــامــة األخــــرى كمسببات  املــوضــوعــات 
املرض وأعراضه والتعرف على مهيجاته 
وتجنبها داخل املدرسة، وكيفية استخدام 
كــل مــن جــهــاز مــقــيــاس قـــوة تــدفــق الــهــواء 
مـــن الـــرئـــة وأدويــــــة مــــرض الـــربـــو بطريقة 
الــطــاب املصابني  تــدريــب  ليتم  صحيحة 
ــــدواء  ــدارس عــلــى اســتــعــمــال ال ــاملـ بــالــربــو بـ
إلى  والــجــهــاز بطريقة صحيحة، إضــافــة 
التعامل والوقاية منها  الربو وكيفية  أزمة 
اليافعي  الدكتور صــاح  باملدرسة. وقــال 
مـــديـــر تـــعـــزيـــز الـــصـــحـــة واألمـــــــــراض غــيــر 
االنتقالية باإلنابة في وزارة الصحة العامة: 

إن الـــــــوزارة تــتــعــاون مـــع مــؤســســة حمد 
الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية األولية 
وكــافــة الــشــركــاء مــن أجــل تحسني نوعية 
الحياة للطاب املرضى الذين يعانون من 
الربو في املدارس لضمان حصولهم على 
تجربة تعليمية مماثلة ألقرانهم األصحاء 
وتــقــلــيــل نسبة غــيــابــهــم وتــحــســني أدائــهــم 
األكـــاديـــمـــي، حــيــث يــتــم تــنــفــيــذ الــبــرنــامــج 
الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم  بــالــتــنــســيــق مـــع وزارة 

العالي.
من جانبها قالت الدكتورة خلود املطاوعة، 
االنتقالية في  األمــراض غير  رئيس قسم 
البرنامج يمثل  الــعــامــة: إن  وزارة الصحة 
تــهــدف للسماح  تجربة تعليمية مــتــفــردة 
لــلــطــاب املـــصـــابـــني بـــالـــربـــو بــاالســتــفــادة 
الــقــصــوى مــن اإلمــكــانــات الــطــبــيــة املــتــاحــة 
والعيش في بيئة اجتماعية طبيعية داعمة 
تساعد على تطوير مهارتهم وتحسني 

نوعية حياتهم.
وأشـــــادت الـــدكـــتـــورة لــيــلــى الــدهــنــيــم مــديــر 
الـــصـــحـــة املـــدرســـيـــة بــمــؤســســة الـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة األولـــيـــة بــالــشــراكــة املــمــتــدة مع 
برنامج املدارس الصديقة للربو في وزارة 
ــتــي تــركــز عــلــى خدمة  الــصــحــة الــعــامــة وال
الطاب املصابني بالربو من أجل تحسني 
صحتهم وتحصيلهم األكاديمي، مشيرة 
ــــى أن مـــمـــرضـــي ومـــمـــرضـــات الــصــحــة  إلـ
املــدرســيــة يــعــتــبــرون الــعــمــود الــفــقــري في 
املـــدارس وتقديم  فــي  البرنامج  تنفيذ هــذا 
لــلــطــاب املصابني  التمريضية  الــخــدمــات 

بالربو بأعلى معايير املمارسة املهنية.
وأضافت أن مثل هذه الورش لها أثر كبير 
في رفع كفاءة الكوادر التمريضية ومدهم 
املــتــعــلــقــة بتشخيص  املــعــلــومــات  بـــأحـــدث 
ــــاج الـــطـــاب املـــصـــابـــني بـــالـــربـــو حيث  وعـ
ــن هـــــذه الـــــــورش يــكــون  ــاء مــ ــهـ ــتـ ــاالنـ إنـــــه بـ

البرنامج التدريبي قد شمل جميع الكوادر 
ــة بــكــافــة املـــــدارس  ــيـ الــتــمــريــضــيــة املـــدرسـ

االبتدائية واإلعدادية والثانوية.
وقـــال الــدكــتــور مــهــدي الــعــدلــي استشاري 
املناعة والحساسية بمؤسسة حمد  أول 
الــطــاب املصابني  تــدريــب  إنــه يتم  الطبية: 
ــن قـــبـــل املــمــرضــني  ــو بـــــاملـــــدارس مــ ــربـ ــالـ بـ
الــدواء  واملمرضات على كيفية استعمال 
وجهاز مقياس قوة تدفق الهواء من الرئة 

بطريقة صحيحة.
الدكتورة مايا الشيبة، مشرف  كما أكدت 
ومسؤول تنفيذ برنامج املدارس الصديقة 
للربو في وزارة الصحة العامة أن البرنامج 
ــيـــزة  ــمـ ــة واملـ ــمـــوحـ ــج الـــطـ ــرامــ ــبــ ــ ــعـــد مــــن ال يـ
ــم املـــــــرض وأبــــعــــاده  ــهـ ــلـــى فـ ــز عـ ــركـ ــمـ ــتـ ويـ
إدارتــه عن طريق تحديد وتوثيق  وكيفية 
حــــاالت الـــطـــاب املــصــابــني بــمــرض الــربــو 
ــاملـــدارس املــشــاركــة بــالــبــرنــامــج، وإتــاحــة  بـ

ــلــــدواء، وكـــذلـــك إنــشــاء  ــ ســرعــة الـــوصـــول ل
املتفاقمة على  الــربــو  آلــيــة ملعالجة حـــاالت 
التعرض  املدرسة، وتحديد وتقليل  نطاق 
ملهيجات نوبة الربو داخل البيئة املدرسية، 
ــه تــم تنفيذ الــبــرنــامــج في  مــشــيــرة إلـــى أنـ
املــــــدارس االبــتــدائــيــة فــقــط خــــال األعــــوام 
الــســابــقــة كــمــا تـــم تـــدريـــب أكـــثـــر مـــن ألــف 
طالب وطالبة مصابني بالربو على كيفية 
اســتــعــمــال الـــــــدواء وجـــهـــاز مــقــيــاس قــوة 
تــدفــق الــهــواء مــن الــرئــة بطريقة صحيحة 
باإلضافة لكيفية التعامل مع املهيجات في 
منازلهم ومدارسهم. كما تم رفع وعي ما 
يفوق الخمسني ألف طالب عن أساسيات 
املــرض وأعراضه  الربو كمسببات  مرض 
والتعرف على مهيجاته وتجنبها داخــل 
املدرسة، إضافة ملاهية أزمة الربو وكيفية 
ــع زمــائــهــم  ــطـــاب األصــــحــــاء مـ تــعــامــل الـ

املرضى باملدرسة عن حدوث األزمة.

ــع اقــــتــــراب مـــوســـم اإلنـــفـــلـــونـــزا، تــتــعــاون  مـ
ــيــــة مع  مــؤســســة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة األولــ
الـــعـــامـــة ومـــؤســـســـة حمد  الــصــحــة  وزارة 
الــطــبــيــة إلطـــاق حملة وطــنــيــة تــرمــي إلــى 
تـــوفـــيـــر الــتــطــعــيــم لـــكـــافـــة أفـــــــراد املــجــتــمــع 
والعاملني في قطاع الرعاية الصحية على 

حد سواء.
حــرصــا عــلــى تــوفــيــر الــتــطــعــيــم هـــذا الــعــام 
ألكبر عدد ممكن من األشخاص، سيكون 
ــهـــور الــــحــــصــــول عــلــى  ــمـ بـــاســـتـــطـــاعـــة الـــجـ
الــتــطــعــيــم املـــضـــاد لــإنــفــلــونــزا مــجــانــا في 
ــز الــصــحــيــة الــتــابــعــة ملــؤســســة  ــراكـ كــافــة املـ
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة األولــــيــــة املــــوزعــــة فــي 
ــــاد، وفـــــي مــؤســســة  ــبـ ــ مــخــتــلــف أنــــحــــاء الـ
الــذيــن يحضرون  حمد الطبية )للمرضى 
ــن بــعــض   عــ

ً
ــادات(، فـــضـــا ــ ــيـ ــ ــعـ ــ مـــواعـــيـــد الـ

الـــعـــيـــادات الــخــاصــة املـــخـــتـــارة. وقـــد تلقى 
حتى اآلن اآلالف من العاملني في القطاع 
الــــصــــحــــي فــــــي قــــطــــر الـــتـــطـــعـــيـــم املــــضــــاد 

لإنفلونزا هذه السنة.
املــاضــي بفضل  الــعــام  فبعد نــجــاح حملة 
الـــتـــعـــاون عــبــر قـــطـــاع الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 
ــة مـــــرة أخــــرى  ــثـــاثـ ــهـــات الـ ــافـــرت الـــجـ تـــضـ
لــتــيــســيــر حــــصــــول أفــــــــراد املـــجـــتـــمـــع عــلــى 

التطعيم ومكافحة اإلنفلونزا.
املــوقــع اإللكتروني املخصص  وتــم إطــاق 
مـــرة أخــــرى www.fighttheflu.qa لتمكني 
أفراد املجتمع من الحصول على معلومات 
حـــول الــتــطــعــيــم - بــمــا فـــي ذلـــك الــخــرافــات 
 عن أماكن توفره مجانا 

ً
والحقائق – فضا

في دولة قطر.
ويعتبر التطعيم السنوي ضد اإلنفلونزا 
املوسمية الوسيلة الفضلى واألكثر أمانا 
الــتــقــاط عــــدوى اإلنــفــلــونــزا  لتقليل فـــرص 
فــي كل  ثــم نقلها لــآخــريــن. تنتشر  ومـــن 
ــن فــيــروســات  مـــوســـم ســـــاالت مــخــتــلــفــة مـ
اإلنــفــلــونــزا، وهـــي تــؤثــر عــلــى األشــخــاص 
ــــني مــن  ــــايـ ــن املـ ــكــ ــفــــاوتــــة. ولــ ــتــ بـــطـــريـــقـــة مــ
الـــــنـــــاس فـــــي الــــعــــالــــم يــــصــــابــــون ســـنـــويـــا 
يـــدخـــلـــون  ــات اآلالف مـــنـــهـــم  ــ ــئــ ــ ــا، ومــ ــ ــهـ ــ بـ
ــا لـــلـــعـــاج فـــيـــمـــا يــلــقــى  ــلـــبـ املـــســـتـــشـــفـــى طـ

ــخــــاص حتفهم  عـــشـــرات اآلالف مـــن األشــ
ســنــويــا بــســبــب املــضــاعــفــات الــنــاتــجــة عن 
اإلصــابــة بــاإلنــفــلــونــزا. وفــي هــذا السياق، 
الــخــال، نائب  الــدكــتــور عبد اللطيف  علق 
ــراض  الــرئــيــس الــطــبــي ورئـــيـــس قــســم األمــ
ــه لــيــســعــدنــي أن أرى  ــ : »إنـ

ً
املـــعـــديـــة، قـــائـــا

الــعــامــة بأكمله، بالتعاون  قــطــاع الصحة 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص، يـــعـــمـــان مـــعـــا فــي  مــــع الـ
هـــــذه املـــســـألـــة الـــهـــامـــة لــلــصــحــة الـــعـــامـــة، 
حــيــث تــشــيــر الــبــيــانــات املــخــبــريــة األولــيــة 
إلى البداية املبكرة ملوسم اإلنفلونزا هذا 
العام، وتشير أيضا إلى أنه أشد من العام 
املــاضــي، لــذلــك مــن املــهــم للغاية أن يتخذ 
األشخاص اإلجــراءات الازمة ويحصلوا 
عــلــى الــتــطــعــيــم خــاصــة أولـــئـــك املــعــرضــني 

ملخاطر مضاعفات اإلنفلونزا«.
وأضـــــــاف الــــدكــــتــــور عــبــدالــلــطــيــف الـــخـــال 
»اإلنــفــلــونــزا عـــدوى على درجـــة عالية من 
الـــخـــطـــورة، يــمــكــن أن تـــــؤدي إلــــى دخـــول 
املصاب املستشفى أو حتى وفاته. ويتسم 

الــتــطــعــيــم املــــضــــاد لـــإنـــفـــلـــونـــزا بــأهــمــيــة 
خاصة بالنسبة لألشخاص األكثر عرضة 
ــزا ومــضــاعــفــاتــهــا،  ــلـــونـ ــفـ لـــإصـــابـــة بـــاإلنـ
ــال الــصــغــار،  ــفـ بــمــن فــيــهــم املــســنــون، واألطـ
والنساء الحوامل واألشخاص املصابون 
بــحــاالت مــرضــيــة مــزمــنــة. مــن املــهــم أيضا 
أن يــتــلــقــى الــعــامــلــون فـــي قـــطـــاع الــرعــايــة 
الــصــحــيــة لـــقـــاح اإلنـــفـــلـــونـــزا حـــرصـــا على 
توفير الوقاية ملرضاهم من هذه العدوى. 
ــن املـــمـــكـــن لـــألشـــخـــاص األصـــــحـــــاء أن  ــ ومــ
يصابوا بــحــاالت مرضية شــديــدة نتيجة 
ــدوى اإلنــفــلــونــزا ويتسببوا  الــتــقــاطــهــم عــ
لــذا ينبغي اتخاذ  بالتالي في انتشارها، 
الــوقــائــيــة لحماية نفسك  ــــراءات  كــافــة اإلجـ

وحماية أفراد أسرتك«.
ــعــــوض،  ــد الــ ــامــ ــد حــ ــالــ وأكـــــــد الــــدكــــتــــور خــ
مــــديــــر حـــمـــايـــة الـــصـــحـــة بـــــــــإدارة الــصــحــة 
الــوقــائــيــة فــي مــؤســســة الــرعــايــة الصحية 
األولـــيـــة، أن التطعيم املــضــاد لإنفلونزا 
قد أثبت فعاليته في تقليل خطر اإلصابة 

أكـــدت مجموعة كبيرة  بــاإلنــفــلــونــزا، كــمــا 
مــــن األدلــــــــة أن الــتــطــعــيــم يــخــفــض أيــضــا 
مـــن احــتــمــال حــــدوث مــضــاعــفــات خــطــيــرة 
ــول  ــ ــد يـــتـــرتـــب عـــلـــيـــهـــا دخـ ــ لـــإنـــفـــلـــونـــزا قـ

املصاب للمستشفى أو حتى الوفاة.
ــذا الــــســــيــــاق قــــائــــا: »مـــن  ــ وأضــــــــاف فــــي هــ
املــهــم أيــضــا االلـــتـــزام بــمــمــارســات النظافة 
الـــصـــحـــيـــة الــســلــيــمــة عـــبـــر غـــســـل الـــيـــديـــن 
ــكــــررة، واســــتــــخــــدام املــــحــــارم  ــتــ بــــصــــورة مــ
أو الـــجـــزء الــعــلــوي مـــن كـــم الــقــمــيــص عند 
السعال أو العطس لتغطية األنـــف والفم 
والوقاية من انتشار فيروسات اإلنفلونزا 
املوسمية. ويتعني على األشخاص الذين 
ــأعـــراض  يـــعـــانـــون مــــن أعـــــــراض شــبــيــهــة بـ
اإلنــفــلــونــزا الــبــقــاء فــي املــنــزل لتجنب نقل 
العدوى لآخرين، كما نشجع في مؤسسة 
الرعاية الصحية األولية األشخاص األكثر 
عرضة لإصابة بهذه العدوى على تلقي 
لــإنــفــلــونــزا خـــال فصل  التطعيم املــضــاد 
الشتاء في أي من املراكز الصحية التابعة 

لنا، باعتبار ذلك تدبيرًا وقائيا«.
وقـــــال الـــدكـــتـــور/  حــمــد الـــرمـــيـــحـــي، مــديــر 
الحماية الصحية واألمـــراض املعدية في 
وزارة الصحة العامة، والرئيس املشارك 
الــوطــنــيــة للتأهب لــألوبــئــة: »إن  باللجنة 
شـــعـــار حــمــلــة الــتــطــعــيــم ضـــد اإلنــفــلــونــزا 
الــعــام هــو محاربة اإلنفلونزا وجعل  هــذا 
تــطــعــيــم اإلنــفــلــونــزا مــتــاحــا لــلــجــمــيــع مــرة 
أخـــرى هـــذا الـــعـــام، حــيــث يــتــوفــر التطعيم 
مجانا في جميع املراكز الصحية التابعة 
ملؤسسة الرعاية الصحية األولية، وفي 45 
عيادة خاصة وشبه حكومية. فمن خال 
الــعــامــة ببناء  الــصــحــة  تــقــوم وزارة  ــذا،  هــ
شراكة قوية مع مقدمي الرعاية الصحية 
مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص لـــزيـــادة مــســتــويــات 

التحصني ضد اإلنفلونزا في مجتمعنا«.
لــلــمــزيــد مـــن املــعــلــومــات حـــول اإلنــفــلــونــزا 
وأمـــــاكـــــن تــــوافــــر الـــتـــطـــعـــيـــم املــــجــــانــــي فــي 
www. :قــطــر، ُيــرجــى زيـــارة املــوقــع الــتــالــي

fighttheflu.qa

حملة عامة للتطعيم ضد اإلنفلونزا مجانًا 
في كافة المراكز الصحية

تطلقها »الصحة« و»الرعاية األولية« و»حمد الطبية«

¶  جانب من فعاليات إطاق الحملة

¶  المشاركون في ورشة العمل¶  د. صاح اليافعي

»الصحة« تطبق برنامج المدارس الصديقة للربو
في جميع المدارس الحكومية
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07 تعمل وزارة الصحة العامة على تطوير 
بــرنــامــج بــحــثــي لــإقــاع عــن الــتــدخــن، 
يهدف إلى تحسن معدالت اإلقاع بن 
ــك بــالــتــعــاون  املــدخــنــن الــقــطــريــن، وذلــ
 »ASHLine« مع خط مساعدة أريزونا

بالواليات املتحدة األمريكية.
الــبــرنــامــج، عمل الباحثون  وكــجــزء مــن 
ــي الــصــحــة الــعــامــة، وتنظيم  ــ فـــي إدارتــ
الــعــامــة  الـــصـــحـــة  فــــي وزارة  ــبـــحـــوث  الـ
ــا  ــزونــ ــط مـــســـاعـــدة أريــ ــن خــ ــراء مــ ــ ــبـ ــ وخـ
عــلــى تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة إلنــشــاء 
خــط هــاتــفــي لــإقــاع عــن الــتــدخــن في 
دولة قطر، حيث تم تدريب مستشاري 
ــى تـــقـــديـــم  ــلــ ــــدخـــــن عــ ــتـ ــ ــن الـ ــ اإلقـــــــــــاع عــ
الــدعــم االجــتــمــاعــي والــتــوجــيــه العملي 
الـــذي يــتــم مــن خــالــه تحسن التنظيم 
لــدى املقلعن  الذاتي ومــهــارات التكيف 
عــن الــتــدخــن أثــنــاء تلقيهم الــعــاجــات 

الدوائية املعروفة ببدائل النيكوتن.
الــبــحــثــي سيحظى  لــلــبــرنــامــج  ووفـــقـــا 
املـــتـــصـــلـــون بـــفـــرصـــة الــــحــــصــــول عــلــى 
املشورة املستمرة بشأن حل املشكات، 
والــســيــطــرة عــلــى الــرغــبــة فــي الــتــدخــن، 
ــارات املـــواجـــهـــة،  ــ ــهـ ــ والــــتــــدريــــب عـــلـــى مـ
ومزيج من اإلستراتيجيات املبنية على 

األدلة لتغيير السلوك املوجه للتدخن 
متضمنة املقابات التحفيزية، والعاج 

السلوكي املعرفي.
ــور  ــذكــ ــنــــن الــ ــم اســـتـــقـــطـــاب املــــدخــ ــتــ ويــ
ــن الـــتـــدخـــن  ــ ــــي اإلقـــــــــاع عـ الــــراغــــبــــن فـ
والذين تنطبق عليهم شــروط مشروع 
ــادات اإلقـــــــــــاع عــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــن عـ ــ الـــــــدراســـــــة مــ
ــز الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة  ــراكـ ــمـ ــتـــدخـــن بـ الـ
ــة، حــيــث يــمــر املـــشـــاركـــون خــال  ــيــ األولــ
خمس جلسات أسبوعيا مــن املــشــورة 
عبر الهاتف، على أساس مبادئ العاج 
الـــســـلـــوكـــي املــــعــــرفــــي، كـــمـــا يـــتـــم تــقــيــيــم 
نتائج سلوك التدخن كمعدالت اإلقاع 
الــتــدخــن، وعــدد السجائر املدخنة  عــن 
ــبـــوع الـــســـادس، ويليه  فـــي نــهــايــة األسـ
إجــــراء متابعة عــامــة بــعــد مـــرور شهر، 
وأخرى بعد ثاثة أشهر من اإلقاع عن 

التدخن.
وتهدف البيانات التي يتم جمعها من 
املـــشـــروع إلـــى تــوجــيــه الــجــهــود طويلة 
األمــد لتعزيز النظم الصحية في دولة 
قــطــر، بــاإلضــافــة إلــى تــدريــب وتشجيع 
مــقــدمــي الــرعــايــة الــصــحــيــة عــلــى إحــالــة 
ــــي اإلقـــــــــاع عــن  املــــدخــــنــــن الــــراغــــبــــن فـ
إلــى البرنامج ومــن ثــم العمل  التدخن 
ــيــــة الخــتــبــار  ــانـــات أولــ ــيـ ــتــــاج بـ عـــلـــى إنــ
الــخــدمــات املقدمة عبر  كــفــاءة وفعالية 
البرنامج، لتعزيز معدالت اإلقــاع عن 

التدخن بن املدخنن في دولة 
قطر.

وقال الشيخ الدكتور محمد 
بن حمد آل ثاني مدير إدارة 
الــصــحــة الــعــامــة فـــي وزارة 
الصحة العامة: إن مشروع 
البرنامج البحثي الخاص 

بــاإلقــاع عــن التدخن يخدم 
تطبيق اإلستراتيجية الوطنية 

ــتــــي  لـــلـــصـــحـــة 2018 -2022 والــ
حددت هدفا وطنيا يتمثل في العمل 

على خفض استهاك التبغ بنسبة 30 
في املئة بحلول عام 2022.

الــبــحــثــي ُيمثل  الــبــرنــامــج  ــــح أن  وأوضـ
كــــذلــــك إضــــافــــة ُمـــهـــمـــة لـــلـــجـــهـــود الــتــي 
تقودها وزارة الصحة العامة بالتعاون 
ــا فــــي الــــقــــطــــاع الــصــحــي  ــهـ ــائـ مــــع شـــركـ
والـــجـــهـــات املــعــنــيــة فــــي الــــدولــــة لــلــحــد 
مــــن اســـتـــهـــاك الـــتـــبـــغ بـــكـــافـــة أشـــكـــالـــه، 
وكذلك توفير أحــدث الوسائل العلمية 
املتخصصة للمساعدة في اإلقــاع عن 

التدخن.
كما أشاد فريق البحث بإدارة البحوث 
الــوســائــل املقترحة  الــصــحــيــة، بأهمية 
بالبحث فــي تحسن سبل اإلقـــاع عن 
املــدى الطويل مــن خال  التدخن على 
الــســلــوكــيــة املستمرة  خــدمــات املــشــورة 
ــاتـــف، إلــــى جـــانـــب الــعــاجــات  ــهـ عــبــر الـ

الــدوائــيــة، 
حيث تعتبر هذه 

الـــخـــدمـــات مـــن أكــثــر الـــطـــرق الــعــاجــيــة 
إلــى زيـــادة كبيرة  تـــؤدي  فعالية حيث 
في عاج حاالت اإلدمان على التدخن، 
كما تــقــدم بالشكر للصندوق القطري 
للبحث العلمي لقيامه بتوفير الدعم 

املالي لتنفيذ املشروع.
ويعتبر التدخن سببا رئيسيا الرتفاع 
نسب املرضى وزيادة معدالت الوفيات 
على الصعيد العاملي، وتفيد املؤشرات 
الحالية إلى أن التبغ سيتسبب في أكثر 
مــن 8 ماين حالة وفــاة على مستوى 
العالم بحلول عــام 2030 باملقارنة مع 
غير املدخنن، كما أن مستخدمي التبغ 
ومــدخــنــي الــســجــائــر هـــم أكـــثـــر عــرضــة 

لإصابة 
ــان  ــرطــ ــســ ــالــ بــ
وأمـــــــــــــــــــــــــــــــراض الــــــقــــــلــــــب 

واألوعية الدموية.
كـــمـــا أظــــهــــرت الـــبـــيـــانـــات أن اســتــهــاك 
منتجات التبغ بــن البالغن فــي دولــة 
قطر تبلغ »31.9« في املائة بن الرجال 
الـــنـــســـاء، مــمــا  بــــن  املــــائــــة  فــــي  و»1.2« 
يمثل الحاجة إليجاد طرق عاج فعالة 
وواســــعــــة الـــنـــطـــاق لــتــحــســن مـــعـــدالت 

اإلقاع عن التدخن في الدولة.
الــعــامــة على  الــصــحــة  وتــحــرص وزارة 
عــاج إدمــان التبغ عبر أنظمة الرعاية 
األولـــيـــة، حــيــث تــعــد املــشــورة القصيرة 
من ِقَبل مقدمي الرعاية الصحية مهمة 
فــي تحفيز املــدخــنــن عــلــى اإلقــــاع عن 

التدخن.

تطوير برنامج بحثي
 لإلقالع عن التدخين

يهدف لتحسين معدالت اإلقالع بين المدخنين القطريين

الرعاية الصحية  العامة، بالتعاون مع مؤسسات  أطلقت وزارة الصحة 
في دولة قطر، فعاليات الحملة الوطنية للتوعية بالصحة النفسية والتي 
تهدف إلى تصحيح املفاهيم املغلوطة والتخلص من الوصمة االجتماعية 

املرتبطة باألمراض واالضطرابات النفسية في املجتمع.
وشـــاركـــت وزارة الــصــحــة الــعــامــة، ومــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة، ومــؤســســة 
الرعاية الصحية األولية، وسدرة للطب، ومركز نوفر، في فعاليات الحملة 
الــتــوعــويــة والــتــي انطلقت 10 أكــتــوبــر تــزامــنــا مــع الــيــوم الــعــاملــي للصحة 
الوطني  الفريق  الرئيسي، رئيس  السيد محمود صالح  النفسية. وقــال 
للصحة النفسية، ورئيس الخدمات الطبية املستمرة في مؤسسة حمد 
التوعية بالصحة  التوعوية: »تعتبر  الحملة  لــه حــول  الطبية، فــي تعليق 
قــدر كبير من األهمية ال سيما وأنها تعد  النفسية في دولــة قطر على 
من األولويات السبع املدرجة في اإلستراتيجية الوطنية للصحة 2018 – 
2022، وقد أصبحت التوعية بالصحة النفسية تكتسب اهتماما متزايدًا 
للمجتمعات،  الــرفــاه الصحي  أثــر على  لها مــن  ملــا  العاملي  على الصعيد 
ونحن فــي دولــة قطر عــازمــون على الــوصــول إلــى أبعد مــن ذلــك خاصة 
جريت مؤخرًا تشير إلى أن واحدًا من بني كل خمسة 

ُ
وأن األبحاث التي أ

أشخاص من السكان في الدولة سيعاني من مرض أو اضطراب نفسي 
في مرحلة ما من مراحل حياته«.

من جانبها أوضحت الدكتورة سامية أحمد العبدالله، نائب قائد أولوية 
الصحة والعافية النفسّية باإلستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 
واملدير التنفيذي إلدارة التشغيل في مؤسسة الرعاية الصحية األولية، أن 
حالة الفرد النفسية تعكس الطريقة التي نفكر بها والشعور الذي نحّس 
يـــدور حولنا، ونــحــن جميعا معرضون للشعور  إزاء مــا  بــه وتصرفنا 
باإلجهاد والتوتر النفسي واالكتئاب، ولكن هذا الشعور يتالشى بشكل 
سريع لدى بعض الناس إال أنه يبقى لفترات طويلة لدى البعض اآلخر مما 
يترك أثرًا سلبيا على طريقة حياتهم، ومن بني أهم التحديات التي تواجه 
املصابني باألمراض واالضطرابات النفسية الوصمة االجتماعية املرتبطة 
بهذه األمراض واالضطرابات والتي تحول دون تحّدث املصابني صراحة 
حول ما يعانون منه وبالتالي تمنعهم من طلب الرعاية الصحية النفسية. 
الــدكــتــورة سامية العبدالله: »لــهــذه األســبــاب تــّم إطــالق الحملة  وأضــافــت 
إلــى املجتمع مفادها  النفسّية بهدف إيصال رسالة  التوعوية بالصحة 
أن اإلصابة باألمراض واالضطرابات النفسية أمر طبيعي وليس فيه ما 
يدعو إلى الخجل، وأننا جميعا نتأثر بهذه األمراض واالضطرابات وكلما 
تحدثنا عنها بأريحية وصراحة تزايد اإلقبال على طلب الرعاية الصحية 
النفسية  املرتبطة باألمراض واالضطرابات  النفسية«. وحــول األعــراض 
الطب  إدارة  العبدالله، رئيس  الدكتور/ ماجد  وأثرها على املصابني، قال 
الناس مستوى  يــدرك  أن  املهم  الطبية: »مــن  النفسي في مؤسسة حمد 
الخطورة الذي قد تؤدي إليه األمراض واالضطرابات النفسية، وال ينبغي 
النفسّية مثل  التقليل من أهمية وخطورة هذه األمــراض واالضطرابات 
االكتئاب والتوتر النفسي وأثرها السلبي على الفرد ملجرد أن أعراضها 
األمــــراض الجسدية  بــني  الفصل  للعيان، كما ال ينبغي  ال تظهر جلية 
واألمــراض النفسية، بل يمكن القول إن هناك عالقة مباشرة تربط بني 
النوعني من األمــراض وأن املــرض الجسدي قد يزيد من مخاطر  هذين 
النفسي قد ينعكس  املــرض  املقابل فإن  النفسي وفي  اإلصابة باملرض 

سلبا على الصحة الجسدية للفرد«.

»الصحة« وشركاؤها 
يطلقون حملة التوعية 

بالصحة النفسية

أعلنت وزارة الصحة العامة اإلحصائيات 
ــن تــم  ــ ــذيـ ــ ــة بـــمـــرضـــى الــــســــرطــــان الـ الــــخــــاصــ
تــشــخــيــصــهــم خــــال الـــعـــام 2016 فـــي دولـــة 
قــــطــــر، حــــيــــث أنــــجــــز ســــجــــل قــــطــــر الـــوطـــنـــي 
ــان الــــتــــابــــع لـــلـــبـــرنـــامـــج الـــوطـــنـــي  ــلــــســــرطــ لــ
الـــوزارة املهام املتعلقة بجمع  للسرطان في 
ــانـــات. وتــســتــخــدم  ــيـ ــبـ وتـــدقـــيـــق وتــحــلــيــل الـ
هــــذه اإلحـــصـــائـــيـــات لــتــبــيــان أهــمــيــة مــرض 
السرطان، وتحديد املوارد املطلوبة ملجابهة 
ــــرض وتـــقـــيـــيـــم األنـــشـــطـــة الـــوقـــائـــيـــة  ــ هـــــذا املـ

والعاجية له.
وتــوضــح الــبــيــانــات أنــه تــم تشخيص 1566 
ــدة خـــــال عـــــام 2016،  ــديــ ــان جــ ــرطــ حـــالـــة ســ
الــقــطــريــون منها 21%، بــمــعــدل %42  يمثل 
مــن حـــاالت اإلصــابــة بــالــســرطــان بــن اإلنــاث 
و58% مــن حـــاالت اإلصــابــة بــالــســرطــان بن 
الــذكــور. ويعتبر ســرطــان الــثــدي هــو األكثر 
شــيــوعــا بــمــعــدل يــقــرب مــن 17% مــن مجمل 
ــاالت مــــن جـــمـــيـــع الـــجـــنـــســـيـــات، يــتــلــوه  ــ ــحـ ــ الـ
ســرطــان القولون واملستقيم بنسبة تقارب 
10%، ووصل معدل اإلصابة الخام إلى 59.8 

لكل 100 ألف حالة.
ــــري، مساعد  ــد الــدكــتــور صــالــح عــلــي املـ وأكــ
وزير الصحة العامة للشؤون الصحية على 
أهمية دراســة البيانات التي يقدمها سجل 
قطر الوطني للسرطان لصانعي السياسات 
واإلستراتيجيات، موضحا أهمية تكثيف 
املــــرض بــشــكــل دقيق  الــجــهــود لتقييم عـــبء 
ــادرات  ــ ــبـ ــ ة بــــرامــــج ومـ وكــــذلــــك قــــيــــاس كــــفــــاء
الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة مـــثـــل الـــبـــرنـــامـــج الــوطــنــي 

للكشف املبكر عن السرطان.
ــن نــــاحــــيــــتــــهــــا، أكـــــــــدت الــــســــيــــدة كـــاثـــريـــن  ــ مــ
ــبــــرنــــامــــج الـــوطـــنـــي  ــرة الــ ــ ــديـ ــ جـــيـــلـــيـــســـبـــي، مـ
لــلــســرطــان عــلــى أهــمــيــة الــبــيــانــات فــي وضــع 
الخطط والــبــرامــج الوطنية ومــراقــبــة أدائـــه، 
ودور الــبــيــانــات فـــي فــهــم حـــاجـــات املــرضــى 

واالستجابة ملتطلباتهم.
كما أوضــح السيد عميد أبو حميدان مدير 
ســجــل قــطــر الــوطــنــي لــلــســرطــان أن السجل 
ــه بـــــــــــوزارة الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة  ــائــ ــذ إنــــشــ ــنــ ومــ
ــام 2014، يــقــوم بــجــمــع الــبــيــانــات إلــزامــيــا  عـ
مـــن جــمــيــع مــقــدمــي الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة من 
مختلف القطاعات )الحكومية والخاصة(، 
ويدير السجل ثاث قواعد بيانات إحداها 
ــــرى للكشف  لــإصــابــات بــالــســرطــان، واألخــ

املــبــكــر، والــثــالــثــة ألوقــــات انــتــظــار التحويل 
والتشخيص والعاج.

ــد أبــــــــرز  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ كـــــمـــــا اســــــتــــــعــــــرض الـــــســـــيـــــد عـ
اإلحـــصـــائـــيـــات حـــــول املــــــــرض، مـــشـــيـــرًا إلـــى 
أن ســرطــان الــثــدي كـــان األكــثــر شــيــوعــا بن 
ــــن مــجــمــل  ــعـــدل 20.66% مـ ــمـ بـ الــــقــــطــــريــــن، 
الــحــاالت، تــاه ســرطــان الــقــولــون واملستقيم 
بــنــســبــة تـــقـــرب مــــن 12% مــــن كـــافـــة حــــاالت 
الـــســـرطـــان بـــن الـــقـــطـــريـــن. وعـــلـــى مــســتــوى 
ــان ســـرطـــان الــقــولــون  ــور، كــ ــذكــ الــقــطــريــن الــ
واملستقيم وسرطان البروستاتا هما األكثر 
شيوعا بنسبة تفوق بقليل 12% لكل منهما 
من مجمل حاالت السرطان، تاهما سرطان 
الدم )اللوكيميا( من حيث االنتشار وبنسبة 
تفوق بقليل 8%. أمــا بن اإلنــاث القطريات 
فكان سرطان الثدي األكثر انتشارًا وبنسبة 
ــان، تـــاه  ــرطــ ــســ ــن مــجــمــل حــــــاالت الــ 35% مــ
ســـرطـــان الـــقـــولـــون واملــســتــقــيــم بــنــســبــة تقل 
الــغــدة  شيئا بسيطا عــن 12%، ثــم ســرطــان 
الدرقية بمعدل يفوق قليا 8%. وتعد هذه 
ــعــــدالت مــنــخــفــضــة مـــقـــارنـــة بـــــدول أخـــرى  املــ
كبعض دول املنطقة، وذلــك حسب تقديرات 

منظمة الصحة العاملية.
أمــا األطــفــال مــن الفئة العمرية 0- 14 عاما 
مـــن جــمــيــع الــجــنــســيــات، فــقــد تـــم تشخيص 
42 حالة جديدة للسرطان خال عام 2016، 
ــاالت اإلصـــابـــة  ــ مـــوزعـــة بــنــســبــة 38% مـــن حـ
ــال الــقــطــريــن و%62  ــفـ بــالــســرطــان بـــن األطـ
من حــاالت اإلصابة بالسرطان بن األطفال 
املقيمن، وبمعدل 38% من حاالت اإلصابة 

بالسرطان بن اإلناث مقابل 62% من حاالت 
ــــور. وكــــان  ــــذكـ ــــدى الـ ــة بـــالـــســـرطـــان لـ ــابــ اإلصــ
سرطان الدم )اللوكيميا( هو األكثر شيوعا 
ــانـــات  ــا يــــعــــادل 43% مــــن جـــمـــيـــع ســـرطـ ــمـ بـ
األطفال، تاه سرطان الدماغ بنسبة تقارب 
12%. كما أوضـــح السيد عميد أن معدالت 
اإلصابة بالسرطان لعام 2016 جاءت أعلى 
من مثياتها للعام 2015 بنسبة تقرب من 
7% وهو ازدياد طبيعي بالنسبة إلى زيادة 
السكان املطردة سنويا، وإلى تحسن أنظمة 

السجل.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــنــســب الــبــقــاء عــلــى الــحــيــاة 
لــلــمــرضــى الــقــطــريــن، فــقــد وصــلــت النسبة 
الــثــدي، و69% لسرطان  لــســرطــان  إلــى %89 
الــقــولــون واملــســتــقــيــم و67% لــســرطــان الـــدم، 
الـــدرقـــيـــة،  الــــغــــدة  لـــســـرطـــان  ــرا %90  ــ ــيـ ــ وأخـ
ــيـــة الــــقــــدرات  ــالـ ــنـــســـب الـــعـ ــذه الـ ــ وتـــعـــكـــس هــ
العاجية لدى القطاع الصحي مع الحاجة 
إلــى التأكيد على أهمية الكشف املبكر عن 
الـــســـرطـــان والــــــذي يـــرفـــع مـــن نــســب الــشــفــاء 
ونــســب الــبــقــاء عــلــى الــحــيــاة وكــذلــك يخفف 
ــاء عــلــى املـــرضـــى أنــفــســهــم. علما  ــبــ مـــن األعــ
بــيــانــات عـــام 2016 ستستخدم كنقطة  بـــأن 
مرجعية لتقييم البرنامج الوطني للكشف 
املبكر عن سرطاني الثدي واألمــعــاء والــذي 

انطلق في نفس العام.
يذكر أن املعلومات التفصيلية عن معدالت 
اإلصــابــة بــالــســرطــان تتوفر فــي سجل قطر 
الــوطــنــي لــلــســرطــان، ويــمــكــن تــقــديــم طلبات 

qncr@moph.gov.qa البيانات إلى

2016 »الصحة« تعلن معدالت اإلصابة بالسرطان لعام 
1566 حالة جديدة  تشخيص 
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« بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ملحق تصدره »

ــان  ــرطـ ــيــــة بـــسـ ــتــــوعــ فـــــي إطـــــــــار شــــهــــر الــ
الثدي واألورام النسائية نظمت وحدة 
سرطان الثدي وقسم األورام النسائية 
فــــي املــــركــــز الـــوطـــنـــي لــــعــــاج وأبــــحــــاث 
السرطان التابع ملؤسسة حمد الطبية 
مــؤتــمــر قــطــر الـــثـــانـــي لـــســـرطـــان الــثــدي 
واألورام النسائية، وحضر املؤتمر أكثر 
الـــرعـــايـــة الصحية  كـــــوادر  مـــن 400 مـــن 
الـــتـــخـــصـــصـــيـــة مـــــن قــــطــــاعــــات صــحــيــة 
محلية وإقليمية وعاملية، وقــد ترّكزت 
أعــمــال املــؤتــمــر حــول تحسني األوضـــاع 
الــصــحــيــة والــحــيــاتــيــة لــلــمــرضــى الــذيــن 
ــثـــدي واألورام  الـ يــعــانــون مـــن ســـرطـــان 
النسائية، كما تّم خال املؤتمر تسليط 
صلة 

ّ
الــضــوء على آخــر االكتشافات املت

بالتصوير الطبي التشخيصي ملرضى 
الــســرطــان، واألســالــيــب املــســتــحــدثــة في 
عـــاج األمــــراض الــســرطــانــيــة، وتحسني 
ــّدمـــة  ــقـ ــة الـــصـــحـــيـــة املـ ــايــ ــرعــ مـــســـتـــوى الــ

ملرضى السرطان.
وقـــالـــت الـــدكـــتـــورة صــالــحــة بـــو جــســوم 
اســتــشــاري أول فــي طــب األورام ومدير 
بـــرنـــامـــج الـــكـــشـــف عــــن ســــرطــــان الـــثـــدي 
فــــي املــــركــــز الــــوطــــنــــي ألبــــحــــاث وعــــاج 
ــمــة 

ّ
الــــســــرطــــان ورئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة املــنــظ

للمؤتمر، في تعليق لها حول األهداف 
املــرجــّوة من عقد هــذا املؤتمر: »يستمّد 
هـــذا املــؤتــمــر أهــمــيــتــه مـــن كــونــه حــافــزًا 
ــاء بـــني فــرق 

ّ
عــلــى الــتــعــاون املــهــنــي الــبــن

وكــــوادر رعــايــة مــرضــى ســرطــان الــثــدي 
واألورام النسائية فــي مختلف مرافق 
 عن كونه 

ً
مؤسسة حمد الطبية، فضا

ميًا تجتمع فيه كوادر طبية 
ّ
ملتقى تعل

وتمريضية محلية وإقليمية وعاملية 
مــــن مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات لــلــتــحــاور 

وتبادل الخبرات«.
وفــي إشـــارة إلــى املستجدات فــي مجال 
تشخيص وعـــاج ســرطــان الــثــدي التي 
تــّم الــتــطــّرق إليها خــال املــؤتــمــر، قالت 

الدكتورة صالحة: »لقد تّم خال املؤتمر 
استعراض أساليب جديدة لتشخيص 
ســـرطـــان الـــثـــدي مـــن شــأنــهــا املــســاعــدة 
على الكشف املبّكر عن هذا املرض، ومن 
بــني األســالــيــب املــحــّدثــة املستخدمة في 
الـــكـــشـــف عــــن ســــرطــــان الــــثــــدي الــفــحــص 
بـــاألمـــواج فـــوق الــصــوتــيــة، والــخــزعــات 
املـــســـتـــأصـــلـــة مـــــن الــــــثــــــدي، والـــفـــحـــص 
اإلكلينيكي للثدي، والتصوير املقطعي 
ــلـــثـــدي –  ــاد لـ ــ ــعـ ــ الــتــخــلــيــقــي ثــــاثــــي األبـ
وهــــو أســـلـــوب مـــتـــطـــّور مـــن فــحــوصــات 
املـــامـــوجـــرام الـــتـــي تــســاعــد فـــي الــكــشــف 
املبكر عن اإلصابة بسرطان الثدي دون 

الحاجة ألخذ العديد من الخزعات«.
ــورة صـــالـــحـــة قــائــلــة:  ــتــ ــدكــ ــــت الــ ــافـ ــ وأضـ
ــد يــشــّكــل الـــســـرطـــان تـــحـــّديـــًا ضخمًا  »قــ
للمريض الذي يصاب به وملن هم حوله 
مــن أفـــراد أســرتــه، كما تشكل األمـــراض 
 عــلــى الــنــظــام 

ً
الــســرطــانــيــة عــبــئــًا ثــقــيــا

الصحي ال سيما وأن نسبة انتشار هذه 
األمــراض في ازديــاد مطرد حيث تشير 
اإلحــصــائــيــات إلـــى أن 86% مــن الــنــاس 
ــا، كقريب  فــي قــطــر يــعــرفــون شــخــصــًا مـ
أو صديق، قد أصيب بمرض سرطاني 
مــا، ولهذا السبب تبرز أهمية الحديث 
عــن الــجــهــد الـــذي يــتــعــنّي علينا جميعًا 
بذله من أجل تحسني مستوى الرعاية 
الــســرطــان في  املــقــّدمــة ملرضى  الصحية 
إلــى مجتمع صحي خــاٍل  قطر وصـــواًل 

من األمراض«.
من جانبها أشارت الدكتورة هند حمد 
املالك استشاري أول أورام سرطانية في 
املركز الوطني لعاج وأبحاث السرطان 
ـــمـــة 

ّ
والــــرئــــيــــس املـــــشـــــارك لـــلـــجـــنـــة املـــنـــظ

الــتــزام  يــؤّكــد  املــؤتــمــر  إلـــى أن  للمؤتمر 
مــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة بــتــقــديــم أفــضــل 
رعاية صحية ممكنة ملرضى السرطان، 
وقــــالــــت: »بــصــفــتــهــا املــــــــزّود الــرئــيــســي 

بخدمات الرعاية الصحية التخصصية 
في دولة قطر، قامت املؤسسة ولسنوات 
عديدة بتوفير خدمات الرعاية ملرضى 
السرطان بما في ذلك، إحراز الكثير من 
الــتــقــّدم فــي مــجــال تشخيص ومعالجة 
 عــن تقديم 

ً
األمـــراض السرطانية فضا

الـــدعـــم املـــتـــواصـــل والــتــثــقــيــف الــصــحــي 
والنشاطات التوعوية التي من شأنها 
املـــســـاعـــدة فـــي الــكــشــف املــبــّكــر عـــن هــذه 

األمراض«.
مــن جــانــب آخـــر فــقــد شـــارك املــئــات من 
الــصــحــيــة وآالف من  الـــرعـــايـــة  كــــــوادر 
أفــــراد الــجــمــهــور بــحــضــور سلسلة من 
الــفــعــالــيــات الــتــوعــويــة الـــتـــي أقــامــتــهــا 
مؤسسة حمد الطبية بمناسبة شهر 
ــثــــدي واألورام  الــ بـــســـرطـــان  الـــتـــوعـــيـــة 
النسائية، وقد أقيم عدد من الفعاليات 
ــارا( بــدعــم من  ــتـ فــي الــحــي الــثــقــافــي )كـ
ــهــــدف إلـــى  ــــراس لـــلـــطـــاقـــة تــ ــبـ ــ ــة نـ ــركــ شــ

رفـــع مــســتــوى الــوعــي بــســرطــان الــثــدي 
أتـــيـــحـــت  الــــنــــســــائــــيــــة، وقـــــــد  واألورام 
ــيـــات  ــالـ ــعـ ــفـ ــهـــور خـــــــال هـــــــذه الـ ــمـ ــلـــجـ لـ
ــكـــوادر الطبية  فــرصــة الــتــحــّدث إلـــى الـ
حــــــول هــــــذه األمـــــــــــراض. وقـــــــال الــســيــد 
خــــالــــد جـــــولـــــو، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لشركة نبراس للطاقة: »إن من دواعي 
سرورنا املشاركة في دعم هذه املبادرة 
التوعوية، وقد كانت شركتنا دومًا في 
مــقــّدمــة املــؤســســات الــداعــمــة ملــبــادرات 
املـــجـــتـــمـــع املـــحـــلـــي وتــــعــــّد مــشــاركــتــنــا 
فـــي نــشــاطــات مــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة 
الــــثــــدي واألورام  بـــســـرطـــان  لــلــتــوعــيــة 
الــنــســائــيــة خــيــر شــاهــد عــلــى الــتــزامــنــا 
ــز  ــزيــ ــعــ ــــي وتــ ــــحـ ــــصـ ــر الـــــــوعـــــــي الـ ــشــ ــنــ بــ
ب 

ّ
التثقيف الصحي للمجتمع كمتطل

أســاســي للكشف املــبــّكــر عــن األمـــراض 
الـــســـرطـــانـــيـــة ومــــنــــع انـــتـــشـــارهـــا لـــدى 

النساء من كافة الفئات العمرية«.

حمد الطبية تنظم مؤتمرًا للتوعية بسرطان الثدي واألورام النسائية
400 من كوادر الرعاية الصحية التخصصية بحضور أكثر من 
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جفاف البشرة قد يرجع لإلصابة بالصدفية والسكري وقصور الغدة 
الدرقية أو القصور الوظيفي للكلى.

قال البروفيسور فيليب بابيالس إن  جفاف البشرة يعد أكثر من مجرد 
مشكلة جمالية، حيث إنه قد ينذر بمشاكل  صحية.

 وأوضح طبيب األمراض الجلدية األملاني أن جفاف البشرة قد يشير إلى 
 اإلصابة بأحد األمراض الجلدية مثل الصدفية والتهاب الجلد العصبي 

 واإلكزيما والحساسية.  وقد يشير إلى اإلصابة بداء السكري أو قصور 
الغدة الدرقية  أو القصور الوظيفي للكلى أو أمــراض الجهاز الهضمي 
كداء كرون، والتهاب  القولون التقرحي والتهاب الغشاء املخاطي للمعدة 
أو سوء التغذية. ومن األسباب األخرى لجفاف البشرة التقدم في العمر 
واالستعداد الوراثي أو  تعاطي أدوية معينة مثل حبوب منع الحمل أو 

أدوية القلب و الروماتيزم واضطرابات أيض الدهون.

جفاف 
البشرة ينذر 
بمشاكل 
صحية

ــة اإلشــــرافــــيــــة  ــيــ ــنــ ــــدت الـــلـــجـــنـــة الــــوطــ ــقـ ــ عـ
ــبــــطــــة  ــة الــــــــعــــــــدوى املــــرتــ ــ ــحـ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ ــع ومـ ــ ــنـ ــ ملـ
بالرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة 
الـــوزارة،  اجتماعها األول مؤخرًا في مقر 
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلني من 
لة من مقدمي  الــوزارة والجهات ذات الصِّ
الخدمات والــرعــايــة الصحية فــي القطاع 

الحكومي وشبه الحكومي والخاص.
نــاقــشــت الــلــجــنــة خـــال االجــتــمــاع العديد 
ــــن أبــــرزهــــا،  مــــن املــــوضــــوعــــات الـــهـــامـــة ومـ
تقييم ما تم إنجازه في البرنامج الوطني 
ــدوى املـــرتـــبـــطـــة بـــالـــرعـــايـــة  ــ ــعـ ــ ملـــكـــافـــحـــة الـ
الصحية، وتحديد األدوار واملسؤوليات 
من أجــل ضمان نجاح البرنامج الوطني 
ــدوى، وتـــحـــديـــد األولــــويــــات  ــعــ ملــكــافــحــة الــ
وبناء شراكات وتعاون مع كل الجهات كل 

حسب تخصصه.
كلت اللجنة الوطنية اإلشــرافــيــة ملنع 

ُ
وش

ومــكــافــحــة الــــعــــدوى املــرتــبــطــة بــالــرعــايــة 
الصحية بموجب قــرار سعادة الدكتورة 
ــرة الــصــحــة  ــ ــ ــــواري وزيـ ــكـ ــ ــنـــان مــحــمــد الـ حـ
لـــســـنـــة 2019، وتـــضـــم  ــة رقــــــم 11  ــامــ ــعــ الــ
ــوًا بـــمـــن فـــيـــهـــم رئـــيـــس  الـــلـــجـــنـــة 24 عــــضــ
اللجنة ونائبه، وتهدف اللجنة إلى زيادة 
الــوعــي والفهم نحو الوقاية مــن العدوى 
اتـــهـــا  ومــكــافــحــتــهــا وتـــأثـــيـــراتـــهـــا وإجـــراء
مـــن أجــــل تــعــزيــزهــا مـــن خــــال الــتــواصــل 
الــفــعــال والــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب، بــاإلضــافــة 
إلى تحسني إجراءات الوقاية من العدوى 

الــعــدوى  انــتــشــار  ومكافحتها والــحــد مــن 
املــرتــبــطــة بـــالـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، وتــعــزيــز 
ــمــــارات الـــوطـــنـــيـــة فــي  ــثــ ــتــ الـــبـــحـــوث واالســ
الــعــدوى  املــجــاالت املرتبطة بالوقاية مــن 

ومكافحتها.
ــدى عـــامـــر الــكــثــيــري،  ــ ــيـــدة هـ وأكـــــــدت الـــسـ
ضابط االتصال الوطني، ورئيس اللجنة 
الوطنية اإلشرافية ملنع ومكافحة العدوى 
املــرتــبــطــة بـــالـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، ضــــرورة 
الــتــعــاون والــتــشــارك مــن قــبــل كــل أعــضــاء 
اللجنة لضمان تفعيل دورهــا، باإلضافة 
إلــــى دعــــم فـــريـــق الــعــمــل بـــــــوزارة الــصــحــة 
العامة من قبل خبراء في القطاع الصحي 
من أجل إنجاح البرنامج الوطني ملكافحة 

العدوى املرتبطة بالرعاية الصحية.
وتختص اللجنة الوطنية اإلشرافية ملنع 
ومــكــافــحــة الــــعــــدوى املــرتــبــطــة بــالــرعــايــة 
الصحية بتنفيذ ممارسات فعالة للوقاية 
الــعــدوى ومكافحتها وإستراتيجية  مــن 
التنفيذ للمبادئ التوجيهية للمكونات 

األساسية ملنظمة الصحة العاملية للوقاية 
من العدوى ومكافحتها وتحديد الصلة 
مــع الــجــودة وســامــة املــرضــى، واإلشـــراف 
ــة مــن  ــايــ ــوقــ ــة الــ ــطـ ــلـــى أنـــشـ والـــتـــنـــســـيـــق عـ
العدوى ومكافحتها في جميع القطاعات 
اتــبــاع مــقــاربــة منهجية شاملة،  لــضــمــان 
إلــى مــراجــعــة الخطة السنوية  بــاإلضــافــة 
للوقاية من العدوى ومكافحتها واعتماد 
السياسات الوطنية للوقاية من العدوى 
ومــكــافــحــتــهــا، ووضــــــع بـــرنـــامـــج مــراقــبــة 
الــعــدوى املرتبطة  لــرصــد  وطــنــي متكامل 
بالرعاية الصحية، وكذلك وضع مؤشرات 
ــمـــوذج إلبــــاغ الــبــيــانــات ومــشــاركــتــهــا  ونـ
ــايـــة  ــالـــرعـ ــدوى املـــرتـــبـــطـــة بـ ــ ــعــ ــ ــ ــة ال ــبــ ــراقــ ملــ
ــد  ــيــــانــــات الـــرصـ ــة، ومــــراجــــعــــة بــ ــيـ ــحـ الـــصـ
الوبائي وتحديد مجاالت التدخل، ودعم 
فــريــق مكافحة الــعــدوى وتــوجــيــه املـــوارد 
للتعامل مع املشكات التي يتم تحديدها، 
وضمان توفر اإلمــدادات املناسبة الازمة 

للوقاية من العدوى ومكافحتها.

Sunday 10 November 2019

»الوطنية اإلشرافية لمكافحة العدوى«
 تعقد اجتماعها األول بـ »الصحة«

الــصــحــة العامة  أعــلــنــت وزارة 
نتائج املسح السنوي لفحص 
ــار لـــــــدى طــــاب  ــ ــ ــــصـ ــ حـــــــدة اإلبـ
ــات املــــــــــــدارس والـــــــذي  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ وطـ
ــــال الـــعـــام  ــه الـــــــــوزارة خـ ــرتــ أجــ
الـــــــــدراســـــــــي 2018 - 2019، 
بــالــتــعــاون مــع وزارة التعليم 
والــتــعــلــيــم الــعــالــي، ومــؤســســة 
ــة.  ــ ــيـ ــ الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة األولـ
ــت نـــتـــائـــج املـــســـح أن  ــحــ وأوضــ
حـــدة اإلبــصــار لـــدى 14 % من 
طـــــــاب املـــــــــــدارس الـــحـــكـــومـــيـــة 
املـــــــــدارس  ــن طـــــــاب  ــ و24% مــ
ــدل  ــ ــعـ ــ ــة أقـــــــــل مـــــــن املـ ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ الــ

الطبيعي للنظر )6/6(.
ــلــــود  وقـــــــالـــــــت الـــــــدكـــــــتـــــــورة خــ
املطاوعة رئيس قسم األمراض 
غير االنتقالية بوزارة الصحة 
الـــعـــامـــة: إن املـــســـح شــمــل 113 
ــبـــة  ــالـ ألــــفــــا و946 طــــالــــبــــا وطـ
مــــوزعــــني عـــلـــى 330 مـــدرســـة، 
ألـــفـــا و784 طــالــبــا  مــنــهــم 47 
فــــــي 156 مــــدرســــة  وطـــــالـــــبـــــة 
إلــى 66 ألفا  حكومية، إضــافــة 
و162 طالبا وطــالــبــة فــي 174 

مدرسة خاصة.
ــت الـــــدكـــــتـــــورة خـــلـــود  ــ ــافــ ـــ وأضـ
املطاوعة أن دولــة قطر سباقة 
فـــي تــنــفــيــذ هــــذا املـــســـح، حيث 
ــر صــــحــــة الـــــعـــــني جــــــزءًا  ــبـ ــتـ ــعـ تـ
أســاســيــًا مــن بــرنــامــج الصحة 

املـــدرســـيـــة، مــشــيــرة إلــــى قــيــام 
ممرضي املدارس بعمل فحص 
حدة اإلبصار وتحويل الطاب 
ــــن ضــعــف  ــن يــــعــــانــــون مــ ــ ــذيــ ــ الــ
ــاء الـــعـــيـــون  ــ ــبـ ــ الـــبـــصـــر إلــــــى أطـ
املختصني فــي مــراكــز الرعاية 
الصحية األولــيــة لكي يقوموا 
ــــطـــــاب  ــفــــحــــص الـ بــــــــدورهــــــــم بــ

وتحديد نوعية العاج.
مــن جهته قــال الــدكــتــور شــادي 
ــــي الـــعـــيـــون  ــائـ ــ االشـــــــــــول أخـــــصـ
بــــــــوزارة الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة: إنـــه 
تــم تنفيذ الــعــديــد مــن الـــدورات 
ــــج الـــتـــدريـــبـــيـــة خـــال  ــرامـ ــ ــبـ ــ والـ
ــة لـــتـــدريـــب  ــيــ الــــســــنــــوات املــــاضــ
جميع ممرضي املــدارس، وذلك 
لــضــمــان قيامهم بعمل فحص 
بــالــطــريــقــة الصحيحة  الــبــصــر 
ــتــــابــــعــــة الـــــطـــــاب ضــعــيــفــي  ومــ
الـــبـــصـــر وحـــــث أولــــيــــاء األمـــــور 
ــتـــزام بــالــعــاج املــحــدد  عــلــى االلـ
مـــن قــبــل الــطــبــيــب، مــشــيــرًا إلــى 
يــتــســبــب  الــــبــــصــــر  أن ضــــعــــف 
ــات فــــــي الـــتـــحـــصـــيـــل  ــوبــ ــعــ بــــصــ
ــلــــطــــاب وحـــــــدوث  الـــــــدراســـــــي لــ
مــضــاعــفــات مــثــل كــســل الــعــني، 
حيث إن قرابة 80 في املائة مما 
يتعلمه طاب املدارس يأتي من 
خال الوسائل البصرية ولهذا 
فــإن تحسني البصر يسهم في 

تحسني الوضع التعليمي.

»الصحة« تعلن نتائج المسح 
السنوي لحدة اإلبصار
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