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املنظري لـ «األنباء»: أعداد إصابات «كوفيد - ١٩» حول العالم بدأت باالنحسار

مسقط - عبدالكرمي العبداهللا

حتت رعاية صاحب السمو 
الســلطان  رئيــس «جامعــة 
قابوس» د.فهــد بن اجللندي

آل ســعيد، مت افتتاح املؤمتر 
الطبي االقليمي السابع للمنظمة 
العامليــة ألطبــاء األســرة في 
مسقط عاصمة سلطنة عمان، 
والذي استمر على مدى ٣ أيام، 
علما أن السلطنة استضافت 
هذا املؤمتر بتنظيم من الرابطة 
العمانية لطب االسرة وجامعة 
السلطان قابوس. وشارك في 
هــذا املؤمتــر مــا يقــارب من 
٣٠٠ طبيــب وطبيبــة بينهم 
أطباء اسرة، وأطباء مقيمون 
وممارســون عامــون وطلبة 
الطب، فضال عن مشاركة أطباء 
من مختلــف الــدول العربية 
واخلليجيــة واالجنبيــة من 
بينهم مشــاركات من الكويت 
ممثلني برئيس مركز اليرموك 
الدويســان  الصحــي د.هدى 
الكويتية  الرابطــة  ورئيــس 
لطب العائلة د.محمد العازمي.
وتضمن املؤمتر ما يقارب 
١٥ ورشــة عمــل فيما يخص 
توسع مدارك األطباء ومعرفتهم 
حول مختلف األمراض، والتي 
تعزز من مهاراتهم العملية في 
بعض اجلوانب كاالستشارات 
الطبيــة، كما مت خالل املؤمتر 
اســتعراض عدد من البحوث 
الطبية، والتي وصلت الى ١٠٠

بحث وملصق علمي من مختلف 
دول الشرق االوسط.

وفي هذا السياق، قال مدير 
املكتب االقليمي ملنظمة الصحة 
العامليــة د.أحمــد املنظــري 
لـ«األنباء»: إن املؤمتر الطبي 
االقليمــي الســابع للمنظمــة 
العاملية ألطباء األسرة، والذي 
مت تنظيمه في مسقط وشارك 
فيه العديد من اخلبراء داخل 
اإلقليم وخارجه، قام بعرض 
العديد من الدراسات والبحوث 
وآخــر مــا مت التوصــل اليــه 
بعــد مرورهــم بتجــارب مع 
«كوفيد-١٩» ملدة ٣ ســنوات، 
والوقــوف على اهم اجلوانب 
املتعلقة بالنظام الصحي من 
حيث مناطق القوة او املناطق 
التطويرية مبا يخدم احتياجات 
احلاليــة  واملجتمــع  الفــرد 

واملستقبلية على حد سواء.
التكيف مع «الطوارئ»

وأفاد د.املنظري بأن البحوث 
التي مت عرضها ومناقشتها تنم 
عن مقــدرة االنظمة الصحية 
والعاملــني الصحيــني علــى 
التكيف والتعامل مع مختلف 
الطــوارئ الصحيــة مبا فيها 

بالثقة باهللا سبحانه وتعالى 
ومــن ثــم بالعلــم وبالطرق 
الوقائية التي حتمينا وحتمي 
اجلميع بإذن اهللا من هذا املرض 
ومن االمراض االخرى التي تتم 
متابعتها والعمل املستمر على 
إيجاد العالجات املناسبة لها 
وتطوير سبل الوقاية والعالج 

بشكل عام.
تأثير طبيب العائلة

بــدوره، قال رئيس رابطة 
أطبــاء العائلــة واملمارســني 
العامــني الكويتيــة د.محمــد 
العازمي انه قدم خالل املؤمتر 
محاضرة عن تأثير دور طبيب 
العائلة في املنظومة الصحية 
وما ميكن أن يقدمه من جهود 
طبية وكذلــك توعوية لألهل 
فــي ســبيل احلد مــن الكثير 
من األمــراض وتقدمي العالج 
املناسب لها، فضال عن مفاهيم 
القيــادة وادارة التغييــر في 
احلقل الصحي، وعالقة القيادة 
بالتغيير، هــذا باالضافة الى 
شرح منوذج من مناذج ادارة 

بأقصى درجة ممكنة.
الضمان الصحي

أمــا  وتابــع د.العازمــي: 
املشــروع الثاني فهو مشروع 
عبــر  الصحــي»  «الضمــان 
مستشفيات الضمان الصحي، 
والــذي يعتبــر أحــد أوجــه 
مســتقبل الكويت في الرعاية 
حيــث  األوليــة،  الصحيــة 
HMO سيســتخدم أول نظــام

في الشرق االوسط في املراكز 
الصحية واملستشفيات، مشيرا 
الى أن هذا النظام يساعد على 
تطبيق مفاهيم طب العائلة على 
مستوى كبير ويساعد في زيادة 
واستمرارية معاجلة املريض 
من ذات الطبيب واالمتثال لوقت 
االستشارة الطبية وهي من ١٢
الــى ١٥ دقيقــة باختالف نوع 
االستشارة الطبية، باالضافة 
الــى تقليــل فتــرات االنتظار 
واملشــاركة الفاعلة والترابط 
بني مراكز الرعاية االولية مع 
مستشــفيات الضمــان ضمن 
امللف االلكتروني املوحد وبنظام 

اخلليجيــة املعنيــة، قائــال: 
نهدي هذا النجاح والتنسيق 
والتعاون اخلليجي الى قادة 
مجلس التعاون اخلليجي، والى 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد، حفظــه اهللا 
ورعاه، وإلى سمو ولي عهده 
األمني الشــيخ مشعل األحمد، 
حفظه اهللا، حيث اســتمددنا 
من ســموهما احلــرص على 
توحيد الصف اخلليجي والعمل 
املشترك ملا فيه مصلحة أبناء 
الكويت خصوصــا واخلليج 
عموما، علما أن الرعاية االولية 
هي خــط الدفاع األول عن اي 
منظومــة صحيــة والركيزة 
االساســية التــي يبنى عليها 
اي نظام صحي متني، مشيرا 
إلى أن التنسيق بني الروابط 
اخلليجية عن طريق انشــاء 
اجلمعيــة اخلليجيــة لطــب 
االسرة سيســاعد في تعزيز 
مفهوم الرعاية الصحية ودعم 
البحث العلمي وتبادل اخلبرات 

بني املجتمع اخلليجي.
وبــني د.العازمــي ان عدد 

التغييــر التــي حدثــت فــي 
الكويت، وهو مشروع العيادة 
املثالية لطــب العائلة والذي 
حــاز جائزة الكويــت لالبداع 
والتميز الشبابي، كما حصل 
ايضا على جائزة جنمة السالمة 

من وزارة الصحة.
أول عيادة

وأضــاف د.العازمــي أن 
املثالية»  مشــروع «العيــادة 
هو عبــارة عن أول عيادة في 
الكويت تعمل بنظام املواعيد 
والتي كان لها تأثير كبير في 
زيادة وقت االستشارة الطبية 
وتقليل فترة االنتظار وتعزيز 
مفهوم طبيب عائلة لكل عائلة 
امللــف االلكتروني  واكتمــال 
الرضــا  للمرضــى، وزيــادة 
الوظيفي للموظفني واملرضى، 
وهذه األمور ســاهمت بشكل 
كبير في حتســني مستويات 
اخلدمــات املقدمــة للمرضــى 
واملراجعني وتخغيف الضغط 
على العيادات بســبب تنظيم 
املواعيد واالستفادة من الوقت 

ترابط دقيق.
واوضــح د.العازمــي أن 
مستشفيات الضمان الصحي 
ستسهم في تقليل العبء عن 
وزارة الصحة وســترفع من 
جودة اخلدمات الطبية املقدمة 
وذلك لتحويل أكثر من مليون 
و٨٠٠ وافــد لتلقــي الرعايــة 
الصحيــة فــي مستشــفيات 
«الضمــان»، ممــا ســيخفف 
الضغط عن الصحة، فضال عن 
تقدمي ضمــان خدمات مميزة 
كونه يتــم التركيز على هذه 
الشــريحة، مشــددا علــى أن 
«ضمــان» هي أحد أبرز أوجه 
الرعايــة الصحية  مســتقبل 

االولية في الكويت.
اجلمعية اخلليجية

وبــارك د.العازمي جلميع 
أطباء العائلة على مســتوى 
دول اخلليج انشــاء املجلس 
التأسيسي للجمعية اخلليجية 
الطباء االســرة مببــادرة من 
لطــب  الكويتيــة  الرابطــة 
العائلة وبتأييد جميع الروابط 

أطبــاء االســرة باخلليج هو 
االكبر بني التخصصات لذلك 
هم يســتحقون ان يكون لهم 
جتمع علمي يسهم في تطوير 
الرعايــة الصحيــة االوليــة 
ويدعم البحث العلمي ويعزز 
من العمل اخلليجي املشترك 
في التوعية الصحية ملجتمع 

خليجي خال من االمراض.
دعم التعاون

وزاد د.العازمي: استلهمنا 
كرابطة كويتية ألطباء العائلة 
هــذه املبــادرة مــن حــرص 
صاحب الســمو وسمو ولي 
عهده األمــني، حفظهما اهللا، 
في دعم التعــاون اخلليجي 
املشترك وخصوصا في مجال 
الرعايــة الصحيــة وحرص 
ودعــم وزير الصحة د.أحمد 
العوضي ملثل هذه املبادرات 
وتقدمي التوجيهات املناسبة 
وخصوصا في مجال الرعاية 
الصحيــة األولية والنهوض 

بها نحو األفضل.
١٠٠ مشاركة

بدوره، قال رئيس املؤمتر 
العمانية  الرابطــة  ورئيــس 
لطــب األســرة د.عبدالعزيز 
احملرزي ان هناك ١٠٠ مشاركة 
للبرنامج العلمي للمؤمتر و٤٤

ملصقــا علميا، والذي يعتبر 
اجنازا مميزا، مشــيرا الى أن 
محاور املؤمتر كانت متنوعة 
منها عــن «األمراض املزمنة» 
و«الضغــط»  و«الســكري» 
الدم»  الدهــون في  و«ارتفاع 
و«الكوليسترول»، باإلضافة 
الى بعــض االمراض االخرى 
الشائعة وكيفية التعامل مع 
املرضى املصابني بها، معبرا عن 
سعادته مبشاركة العديد من 
األطباء من مختلف دول العالم 

واخلليج والوطن العربي.
عوامل مشتركة

وأشــاد د.احملــرزي بقرار 
إنشــاء اجلمعيــة اخلليجية 
ألطبــاء األســرة، حيــث كنا 
نتطلع دائما ألن يكون ألطباء 
األسرة جمعية خليجية توحد 
العمل بينهم وتعزز العوامل 
املشــتركة فيمــا بــني أطبــاء 
الثقافيــة والصحية  اخلليج 
وهــي متقاربة جــدا في دول 
اخلليج، فضال عن طرح فرص 
التعاون وفرص االشتراك في 
الطبية  املشــاريع والبحوث 
التجــارب  واالســتفادة مــن 
الناجحــة واخلبرات الكبيرة 
فــي هذه الــدول، معبــرا عن 
سعادته بانطالق هذه الفكرة 

من مسقط.

حّذر على هامش املؤمتر الطبي اإلقليمي السابع للمنظمة العاملية ألطباء األسرة الذي أقيم في مسقط من املتحّورات اجلديدة للڤيروس

د.محمد العازمي في مقدمة احلضور خالل املؤمتر

جولة على املعرض املصاحب للمؤمتر

د.عبدالعزيز احملرزي ود.محمد العازمي يتوسطان الزميل عبدالكرمي العبداهللا ود.أحمد املنظري

مشاركة طبية نسائية خليجية فاعلة باملؤمتر

لقطة تذكارية خالل املشاركة باملؤمتر الطبي اإلقليمي السابع للمنظمة العاملية ألطباء األسرة في مسقط

اجلوائح، خاصة أن العالم مير 
التحديات الصحية  مبختلف 
وظهــور مختلف االوبئة مثل 
«كوفيد-١٩» و«جدري القرود» 
و«الكوليرا» التي بدأت تنتشر 

في عدد من دول االقليم.
«كوفيد - ١٩»

وطمأن د.املنظري بأن أعداد 
االصابات بـ «كوفيد-١٩» بدأت 
تنخفــض وتنحصر بشــكل 
كبير، مشــددا في الوقت ذاته 
على أهميــة احلذر من ظهور 
متحورات جديدة للفيروس، 
مبينا بأنه مت مت تسجيل ٦٢٠
مليــون اصابة جديــدة و٦٫٥

ماليني حالة وفاة بسبب هذه 
االصابات، كما مت تسجيل ٣٢٠
مليون إصابة في اقليم شرق 
املتوســط وحوالي ٣٤٠ ألف 
وفاة ناجتة عن هذه االصابات.

املتحورات

وأوضــح د.املنظــري أن 
املتحورات هي صفة أساسية 
للڤيروسات، داعيا الى التسلح 

العازمي لـ «األنباء»: الرعاية األولية خط الدفاع األول عن املنظومة الصحية ونبارك ألطباء العائلة باخلليج على إنشاء املجلس التأسيسي للجمعية اخلليجية ألطباء األسرة

احملرزي لـ «األنباء»: ١٠٠ مشاركة في البحث العلمي و٤٤ ملصقًا في املؤمتر الطبي اإلقليمي السابع للمنظمة العاملية ألطباء األسرة ومحاور طبية متنوعة لعدد من األمراض

دعم كويتي سخي لبرامج «الصحة العاملية»

الدويسان عرضت بحوثًا عن «كوفيد -١٩»

أشار مدير املكتب االقليمي ملنظمة 
الصحة العامليــة د.أحمد املنظري الى 
أن املنظمة تعمل عن كثب عبر مكاتبها 
املوجودة في الدول ومع شركائها من 
املنظمات األممية وغير األممية وبدعم 
مــن دول اإلقليم، مســجال فــي الوقت 

ذاته الشــكر والتقدير للكويت بشكل 
خاص لدعمها السخي ملختلف البرامج 
التي تقدمها منظمــة الصحة العاملية، 
وكذلك املنظمات األممية مبا يخدم الفرد 
واملجتمــع في االقليــم وخارج االقليم 

لتوفير أفضل اخلدمات الصحية.

شــاركت رئيس مركــز اليرموك 
الصحي واستشــاري طــب العائلة 
د.هدى الدويسان في املؤمتر بصورة 
فاعلــة، وذلــك عبــر عــرض بعض 
البحوث عن «كوفيد-١٩» والتي القت 

استحســانا كبيرا من املشاركني في 
املؤمتر نظرا ملا جاء فيها من معلومات 
وبيانات أثرت أعمال املؤمتر في هذا 
املجال، حيــث قدمتها د.الدويســان 

بأسلوب علمي موثق.

في ختام املؤمتر، مت اصدار 
عدد من التوصيات املهمة، وهي:

٭ تعزيز التعاون مع املنظمة 
العاملية ألطباء األسرة (لونكا) 
ودراســة إمكانيــة اســتضافة 
للمنظمــة  العاملــي  املؤمتــر 
فــي ســلطنة عمــان، ووضــع 
االستراتيجيات الالزمة لتطوير 
اخلدمات املقدمة من قبل أطباء 
األسرة لتسهيل حصول املريض 
على اخلدمات الصحية ومتكني 
طبيب األسرة من تقدمي الرعاية 

املستدامة والشمولية.
٭ العمل من أجل توفير جميع 

الوسائل التشخيصية والعالجية 
في مؤسسات الرعاية الصحية 
األولية جلميع األمراض الشائعة 
املزمنــة،  األمــراض  وخاصــة 
ووضــع خطــة اســتراتيجية 
لتحقيــق التوازن املطلوب بني 
عدد من أطباء األســرة في كل 
الفعلية  دولــة واالحتياجــات 
لالرتقــاء باخلدمــات الصحية 
املقدمــة، وتعزيز العالقات بني 
الرابطة العمانية لطب األسرة 
وروابط وجمعيات طب األسرة 
في دول اإلقليم لالستثمار في 
العلميــة واملجاالت  البحــوث 

العالقــة بطــب  األخــرى ذات 
األســرة، وتوفير بيئة محفزة 

للعمل البحثي.
٭ اإلعالن عــن توقيع اتفاقية 
تفاهــم لتأســيس اجلمعيــة 
اخلليجية لطب األسرة، حيث 
تهــدف اجلمعية إلى إبراز دور 
أطبــاء األســرة على مســتوى 
اخلليج كتخصص مهم وحيوي 
وخط دفــاع أول ألي منظومة 
صحية، فضال عن إيجاد فرص 
للتدريــب وتبــادل اخلبــرات 
واملعلومــات بــني دول مجلس 
التعاون اخلليجي في هذا املجال.

توصيات لتعزيز التعاون واالرتقاء باخلدمات الصحية


