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انطالق فعالیات الملتقى الـ 23 التحاد المستشفیات العربیة بالقاهرة
elwatanelarabynews.com/archives/88653

كتب إبراهیم أحمد

انطلقت صباح الیوم فعالیات الملتقى السنوى الثالث والعشرین إلتحاد المستشفیات العربیة بفندق ماریوت القاهرة – مصر ،
وعلى مدار یومین متتالیین بالتعاون مع جامعة الدول العربیة، وزارات الصحة العربیة، منظمة الصحة العالمیة لدول شرق

المتوسط، المكتب التنفیذي لمجلس وزراء الصحة العرب إضافًة إلى نقابات األطباء والتمریض في الدول العربیة والعدید من
المنظمات والجمعیات الصحیة العربیة، وبالشراكة اإلستراتیجیة مع مؤسسة حمد الطبیة ومشاركة إدارة الصحة في ابوظبي .

وسیكون محور الملتقى هذا العام “اإلستراتیجیات الجدیدة في اإلدارة الصحیة ما بعد أزمة كوفید” حیث سیطرح اإلتحاد
إستراتیجیات جدیدة تقدم من خبراء المعین عالمیین وعرب تعود بالمنفعة على القطاع الصحي العربي وتساعده على مواجهة اي

ازمة مستقبلیة وسوف یناقش مواضیع الظهور اقوى بعد أزمة وباء الكوفید – ١٩ ، الطرق الجدیدة للنهوض بقطاع الرعایة
الصحیة في الدول العربیة، الكوارث والطوارىء: إستعداد جهوزیة وتنفیذ، المرأة في القیادة الصحیة، نحو نظام موثوق ومستدام
في العالم العربي، الرؤیة الجدیدة في تصمیم مرافق الرعایة الصحیة في العالم العربي، إضافة الى اإلستراتیجیة العربیة للصحة
الرقمیة. كما یتضمن معرضًا متخصصًا یفسح المجال أمام مقدمي الخدمات بعرض آخر ما توصل إلیه العلم والتطور في قطاع

الرعایة الصحیة.

ولعل أبرز النشاطات والفعالیات التي یتضمنها هذا الملتقى هي وقفته التكریمیة للقطاع الصحي المصري والذي تلعبه دولة مصر
الشقیقة والنهضة الموصوفة في منظومة التأمین الصحي الشامل الجدیدة بتوجیه من فخامة رئیس الجمهوریة عبد الفتاح السیسي

، والتي استعدت من إتحاد المستشفیات العربیة التوقف عندها لتكون امثولة للعالم العربي، وبصددها سیتم تكریم بتكریم ستة
شخصیات وجهات بذلت الجهود لتحقیق هذا الموضوع وهم اصحاب السعادة اللواء الطبیب بهاء الدین زیدان ، الدكتور اشرف

اسماعیل ، الدكتور تامر عصام ، الدكتور احمد السبكي، المهندس حسام صادق وغرفة مقدمي الخدمات الصحیة في القطاع
الخاص.

كما یتضمن حفًال ممیزًا یحضره عدة وزراء صحة عرب وشخصیات صحیة عربیة یطرح خالله اإلتحاد إستراتیجیته لعام
2022 – 2025 والتي تتضمن عناویین ومبادرات تعود بالفائدة على القطاع الصحي العربي یلیه حفل تكریم لسمو الشیخ

عبداهللا بن حامد رئیس دائرة الصحة في ابوظبي ، مؤسسة حمد الطبیة ، وغیرهم …
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سیشارك في المؤتمر وفود عربیة ممثلة بمدراء المستشفیات الحكومیة والخاصة وأطباء وإداریین وعاملین في قطاع الصحة
واإلستشفاء من دولة عربیة عدیدة مثل المملكة العربیة السعودیة، دولة األمارات العربیة المتحدة، دولة قطر، دولة الكویت

الجمهوریة اللبنانیة ، األردن، العراق ، جمهوریة مصر العربیة وغیرهم ، إضافة إلى وزراء الصحة العرب وكبار الموظفین
في وزارات الصحة العربیة.
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يعقد اتحاد المستشفيات العربية هذا العام ملتقاه السنوي الثالث والعشرين Medhealth Cairo  2022 الذي

يقام  في القاهرة بتاريخ 14 – 15 مارس 2022  في فندق ماريوت القاهرة - مصر  بالتعاون مع جامعة الدول

العربية، ووزارات الصحة العربية، ومنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء
الصحة العرب إضافًة إلى نقابات األطباء والتمريض في الدول العربية والعديد من المنظمات والجمعيات الصحية

العربية، وبالشراكة اإلستراتيجية مع مؤسسة حمد الطبية ومشاركة إدارة الصحة في أبوظبي.

وسيكون محور الملتقى هذا العام “االستراتيجيات الجديدة في اإلدارة الصحية ما بعد أزمة كوفيد” حيث سيطرح

االتحاد استراتيجيات جديدة تقدم من خبراء المعين عالميين وعرب تعود بالمنفعة على القطاع الصحي العربي

وتساعده على مواجهة أي أزمة مستقبلية وسوف يناقش مواضيع الظهور أقوى بعد أزمة وباء الكوفيد - ١٩،
الطرق الجديدة للنهوض بقطاع الرعاية الصحية في الدول العربية، الكوارث والطوارىء: استعداد جهوزية وتنفيذ،

المرأة في القيادة الصحية، نحو نظام موثوق ومستدام في العالم العربي، الرؤية الجديدة في تصميم مرافق

الرعاية الصحية في العالم العربي، إضافة إلى االستراتيجية العربية للصحة الرقمية، كما يتضمن معرًضا متخصًصا

يفسح المجال أمام مقدمي الخدمات بعرض آخر ما توصل إليه العلم والتطور في قطاع الرعاية الصحية.

ولعل أبرز النشاطات والفعاليات التي يتضمنها هذا الملتقى هي وقفته التكريمية للقطاع الصحي المصري والذي
تلعبه دولة مصر الشقيقة والنهضة الموصوفة في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بتوجيه من رئيس

الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبصددها سيتم تكريم  ستة شخصيات وجهات بذلت الجهود لتحقيق هذا

الموضوع وهم اللواء الطبيب بهاء الدين زيدان، الدكتور أشرف إسماعيل، الدكتور تامر عصام، الدكتور احمد

السبكي، المهندس حسام صادق، وغرفة مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص. 

كما يتضمن حفًال ختامًيا مميًزا يحضره عدة وزراء صحة عرب وشخصيات صحية عربية يطرح خالله االتحاد
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استراتيجيته لعام 2022 – 2025 والتي تتضمن عناوين ومبادرات تعود بالفائدة على القطاع الصحي العربي، يليه

حفل تكريم لسمو الشيخ عبدالله بن حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، مؤسسة حمد الطبية، وغيرهم.

سيشارك في المؤتمر وفود عربية ممثلة بمدراء المستشفيات الحكومية والخاصة وأطباء وإداريين وعاملين في
قطاع الصحة واالستشفاء من دول عربية عديدة مثل المملكة العربية السعودية، دولة اإلمارات العربية المتحدة،

دولة قطر، دولة الكويت الجمهورية اللبنانية، األردن، العراق، جمهورية مصر العربية وغيرهم، إضافة إلى وزراء

الصحة العرب وكبار الموظفين في وزارات الصحة العربية.

المكتب التنفيذي الرعاية الصحية  أبوظبي  شرق المتوسط  وزراء الصحة العرب  منظمة الصحة 

دول شرق المتوسط المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب  الشراكة االستراتيجية 

مواد متعلقة

الرعاية الصحية توجه رسالة شكر وتقدير للكوادر النسائية بمقرها الرئيسي وبكافة فروعها
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صحة وتعلیم /  الرئیسیة

إطالق استراتیجیات رعایة
صحیة جدیدة” عنوان الملتقى

الثالث والعشرین إلتحاد
المستشفیات العربیة في القاھرة

  85 دقیقة واحدة 0  • منذ 7 أیام  mahmood 

صحة وتعلیم
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كتب إبراھیم أحمد 

Medhealth یعقد إتحاد المستشفیات العربیة ھذا العام ملتقاه السنوي الثالث والعشرین

Cairo 2022 الذي یقام في القاھرة بتاریخ 14 – 15 مارس 2022 في فندق ماریوت

القاھرة – مصر بالتعاون مع جامعة الدول العربیة، وزارات الصحة العربیة، منظمة الصحة

العالمیة لدول شرق المتوسط، المكتب التنفیذي لمجلس وزراء الصحة العرب إضافةً إلى

نقابات األطباء والتمریض في الدول العربیة والعدید من المنظمات والجمعیات الصحیة

العربیة، وبالشراكة اإلستراتیجیة مع مؤسسة حمد الطبیة ومشاركة إدارة الصحة في ابوظبي

.

وسیكون محور الملتقى ھذا العام “اإلستراتیجیات الجدیدة في اإلدارة الصحیة ما بعد أزمة

كوفید” حیث سیطرح اإلتحاد إستراتیجیات جدیدة تقدم من خبراء المعین عالمیین وعرب

تعود بالمنفعة على القطاع الصحي العربي وتساعده على مواجھة اي ازمة مستقبلیة وسوف

یناقش مواضیع الظھور اقوى بعد أزمة وباء الكوفید – ١٩ ، الطرق الجدیدة للنھوض بقطاع

الرعایة الصحیة في الدول العربیة، الكوارث والطوارىء: إستعداد جھوزیة وتنفیذ، المرأة في

القیادة الصحیة، نحو نظام موثوق ومستدام في العالم العربي، الرؤیة الجدیدة في تصمیم

مرافق الرعایة الصحیة في العالم العربي، إضافة الى اإلستراتیجیة العربیة للصحة الرقمیة.

كما یتضمن معرضاً متخصصاً یفسح المجال أمام مقدمي الخدمات بعرض آخر ما توصل إلیھ

العلم والتطور في قطاع الرعایة الصحیة.

ولعل أبرز النشاطات والفعالیات التي یتضمنھا ھذا الملتقى ھي وقفتھ التكریمیة للقطاع

الصحي المصري والذي تلعبھ دولة مصر الشقیقة والنھضة الموصوفة في منظومة التأمین

الصحي الشامل الجدیدة بتوجیھ من فخامة رئیس الجمھوریة عبد الفتاح السیسي ، والتي

استعدت من إتحاد المستشفیات العربیة التوقف عندھا لتكون امثولة للعالم العربي، وبصددھا

سیتم تكریم بتكریم ستة شخصیات وجھات بذلت الجھود لتحقیق ھذا الموضوع وھم اصحاب

السعادة اللواء الطبیب بھاء الدین زیدان ، الدكتور اشرف اسماعیل ، الدكتور تامر عصام ،

الدكتور احمد السبكي، المھندس حسام صادق وغرفة مقدمي الخدمات الصحیة في القطاع

الخاص.  

كما یتضمن حفالً ختامیاً ممیزاً یحضره عدة وزراء صحة عرب وشخصیات صحیة عربیة

یطرح خاللھ اإلتحاد إستراتیجیتھ لعام 2022 – 2025 والتي تتضمن عناویین ومبادرات

تعود بالفائدة على القطاع الصحي العربي یلیھ حفل تكریم لسمو الشیخ عبدهللا بن حامد رئیس

دائرة الصحة في ابوظبي ، مؤسسة حمد الطبیة ، وغیرھم …
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سیشارك في المؤتمر وفود عربیة ممثلة بمدراء المستشفیات الحكومیة والخاصة وأطباء

وإداریین وعاملین في قطاع الصحة واإلستشفاء من دولة عربیة عدیدة مثل المملكة العربیة

السعودیة، دولة األمارات العربیة المتحدة، دولة قطر، دولة الكویت الجمھوریة اللبنانیة ،

األردن، العراق ، جمھوریة مصر العربیة وغیرھم ، إضافة إلى وزراء الصحة العرب وكبار

الموظفین في وزارات الصحة العربیة.

mahmood
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صحة وتعلیم /  الرئیسیة

انطالق فعالیات الملتقى الـ 23 التحاد
المستشفیات العربیة بالقاھرة

  57 دقیقة واحدة 0  • منذ 20 ساعة  mahmood 

كتب إبراھیم أحمد 

صحة وتعلیم



https://elahrarpress.com/
https://elahrarpress.com/category/%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85/
https://elahrarpress.com/author/mahmood/
https://elahrarpress.com/author/mahmood/
https://elahrarpress.com/category/%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85/
https://elahrarpress.com/


3/15/22, 10:20 AM انطالق فعالیات الملتقى الـ 23 التحاد المستشفیات العربیة بالقاھرة – جریدة االحرار االلكترونیة

https://elahrarpress.com/2022/03/14/انطالق-فعالیات-الملتقى-الـ-23-التحاد-الم/ 2/3

انطلقت صباح الیوم فعالیات الملتقى السنوى الثالث والعشرین إلتحاد المستشفیات العربیة بفندق ماریوت

القاھرة – مصر ، وعلى مدار یومین متتالیین بالتعاون مع جامعة الدول العربیة، وزارات الصحة العربیة،

منظمة الصحة العالمیة لدول شرق المتوسط، المكتب التنفیذي لمجلس وزراء الصحة العرب إضافةً إلى نقابات

األطباء والتمریض في الدول العربیة والعدید من المنظمات والجمعیات الصحیة العربیة، وبالشراكة

اإلستراتیجیة مع مؤسسة حمد الطبیة ومشاركة إدارة الصحة في ابوظبي .

وسیكون محور الملتقى ھذا العام “اإلستراتیجیات الجدیدة في اإلدارة الصحیة ما بعد أزمة كوفید” حیث سیطرح

اإلتحاد إستراتیجیات جدیدة تقدم من خبراء المعین عالمیین وعرب تعود بالمنفعة على القطاع الصحي العربي

وتساعده على مواجھة اي ازمة مستقبلیة وسوف یناقش مواضیع الظھور اقوى بعد أزمة وباء الكوفید – ١٩ ،

الطرق الجدیدة للنھوض بقطاع الرعایة الصحیة في الدول العربیة، الكوارث والطوارىء: إستعداد جھوزیة

وتنفیذ، المرأة في القیادة الصحیة، نحو نظام موثوق ومستدام في العالم العربي، الرؤیة الجدیدة في تصمیم

مرافق الرعایة الصحیة في العالم العربي، إضافة الى اإلستراتیجیة العربیة للصحة الرقمیة. كما یتضمن

معرضاً متخصصاً یفسح المجال أمام مقدمي الخدمات بعرض آخر ما توصل إلیھ العلم والتطور في قطاع

الرعایة الصحیة.

ولعل أبرز النشاطات والفعالیات التي یتضمنھا ھذا الملتقى ھي وقفتھ التكریمیة للقطاع الصحي المصري والذي

تلعبھ دولة مصر الشقیقة والنھضة الموصوفة في منظومة التأمین الصحي الشامل الجدیدة بتوجیھ من فخامة

رئیس الجمھوریة عبد الفتاح السیسي ، والتي استعدت من إتحاد المستشفیات العربیة التوقف عندھا لتكون

امثولة للعالم العربي، وبصددھا سیتم تكریم بتكریم ستة شخصیات وجھات بذلت الجھود لتحقیق ھذا الموضوع

وھم اصحاب السعادة اللواء الطبیب بھاء الدین زیدان ، الدكتور اشرف اسماعیل ، الدكتور تامر عصام ،

الدكتور احمد السبكي، المھندس حسام صادق وغرفة مقدمي الخدمات الصحیة في القطاع الخاص.

كما یتضمن حفالً ممیزاً یحضره عدة وزراء صحة عرب وشخصیات صحیة عربیة یطرح خاللھ اإلتحاد

إستراتیجیتھ لعام 2022 – 2025 والتي تتضمن عناویین ومبادرات تعود بالفائدة على القطاع الصحي

العربي یلیھ حفل تكریم لسمو الشیخ عبدهللا بن حامد رئیس دائرة الصحة في ابوظبي ، مؤسسة حمد الطبیة ،

وغیرھم …

سیشارك في المؤتمر وفود عربیة ممثلة بمدراء المستشفیات الحكومیة والخاصة وأطباء وإداریین وعاملین في

قطاع الصحة واإلستشفاء من دولة عربیة عدیدة مثل المملكة العربیة السعودیة، دولة األمارات العربیة المتحدة،

دولة قطر، دولة الكویت الجمھوریة اللبنانیة ، األردن، العراق ، جمھوریة مصر العربیة وغیرھم ، إضافة إلى

وزراء الصحة العرب وكبار الموظفین في وزارات الصحة العربیة.
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كتب إبراھیم أحمد 

انطلقت صباح الیوم فعالیات الملتقى السنوى الثالث والعشرین إلتحاد المستشفیات العربیة بفندق ماریوت القاھرة - مصر ، وعلى مدار یومین متتالیین
بالتعاون مع جامعة الدول العربیة، وزارات الصحة العربیة، منظمة الصحة العالمیة لدول شرق المتوسط، المكتب التنفیذي لمجلس وزراء الصحة العرب

إضافًة إلى نقابات األطباء والتمریض في الدول العربیة والعدید من المنظمات والجمعیات الصحیة العربیة، وبالشراكة اإلستراتیجیة مع مؤسسة حمد الطبیة
ومشاركة إدارة الصحة في ابوظبي .

وسیكون محور الملتقى ھذا العام “اإلستراتیجیات الجدیدة في اإلدارة الصحیة ما بعد أزمة كوفید” حیث سیطرح اإلتحاد إستراتیجیات جدیدة تقدم من خبراء
المعین عالمیین وعرب تعود بالمنفعة على القطاع الصحي العربي وتساعده على مواجھة اي ازمة مستقبلیة وسوف یناقش مواضیع الظھور اقوى بعد أزمة

وباء الكوفید - ١٩ ، الطرق الجدیدة للنھوض بقطاع الرعایة الصحیة في الدول العربیة، الكوارث والطوارىء: إستعداد جھوزیة وتنفیذ، المرأة في القیادة
الصحیة، نحو نظام موثوق ومستدام في العالم العربي، الرؤیة الجدیدة في تصمیم مرافق الرعایة الصحیة في العالم العربي، إضافة الى اإلستراتیجیة العربیة

للصحة الرقمیة. كما یتضمن معرضاً متخصصاً یفسح المجال أمام مقدمي الخدمات بعرض آخر ما توصل إلیھ العلم والتطور في قطاع الرعایة الصحیة.

ولعل أبرز النشاطات والفعالیات التي یتضمنھا ھذا الملتقى ھي وقفتھ التكریمیة للقطاع الصحي المصري والذي تلعبھ دولة مصر الشقیقة والنھضة
الموصوفة في منظومة التأمین الصحي الشامل الجدیدة بتوجیھ من فخامة رئیس الجمھوریة عبد الفتاح السیسي ، والتي استعدت من إتحاد المستشفیات

العربیة التوقف عندھا لتكون امثولة للعالم العربي، وبصددھا سیتم تكریم بتكریم ستة شخصیات وجھات بذلت الجھود لتحقیق ھذا الموضوع وھم اصحاب
السعادة اللواء الطبیب بھاء الدین زیدان ، الدكتور اشرف اسماعیل ، الدكتور تامر عصام ، الدكتور احمد السبكي، المھندس حسام صادق وغرفة مقدمي

الخدمات الصحیة في القطاع الخاص.

كما یتضمن حفالً ممیزاً یحضره عدة وزراء صحة عرب وشخصیات صحیة عربیة یطرح خاللھ اإلتحاد إستراتیجیتھ لعام 2022 – 2025 والتي تتضمن
عناویین ومبادرات تعود بالفائدة على القطاع الصحي العربي یلیھ حفل تكریم لسمو الشیخ عبدهللا بن حامد رئیس دائرة الصحة في ابوظبي ، مؤسسة حمد

الطبیة ، وغیرھم ...

سیشارك في المؤتمر وفود عربیة ممثلة بمدراء المستشفیات الحكومیة والخاصة وأطباء وإداریین وعاملین في قطاع الصحة واإلستشفاء من دولة عربیة
عدیدة مثل المملكة العربیة السعودیة، دولة األمارات العربیة المتحدة، دولة قطر، دولة الكویت الجمھوریة اللبنانیة ، األردن، العراق ، جمھوریة مصر

العربیة وغیرھم ، إضافة إلى وزراء الصحة العرب وكبار الموظفین في وزارات الصحة العربیة.
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كتب إبراھيم أحمد 

انطلقت صباح اليوم فعاليات الملتقى السنوى الثالث والعشرين إلتحاد المستشفيات العربية بفندق ماريوت القاھرة – مصر ، وعلى مدار يومين متتاليين بالتعاون مع
جامعة الدول العربية، وزارات الصحة العربية، منظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب إضافًة إلى نقابات األطباء
والتمريض في الدول العربية والعديد من المنظمات والجمعيات الصحية العربية، وبالشراكة اإلستراتيجية مع مؤسسة حمد الطبية ومشاركة إدارة الصحة في ابوظبي .

وسيكون محور الملتقى ھذا العام “اإلستراتيجيات الجديدة في اإلدارة الصحية ما بعد أزمة كوفيد” حيث سيطرح اإلتحاد إستراتيجيات جديدة تقدم من خبراء المعين
عالميين وعرب تعود بالمنفعة على القطاع الصحي العربي وتساعده على مواجھة اي ازمة مستقبلية وسوف يناقش مواضيع الظھور اقوى بعد أزمة وباء الكوفيد – ١٩

، الطرق الجديدة للنھوض بقطاع الرعاية الصحية في الدول العربية، الكوارث والطوارىء: إستعداد جھوزية وتنفيذ، المرأة في القيادة الصحية، نحو نظام موثوق
ومستدام في العالم العربي، الرؤية الجديدة في تصميم مرافق الرعاية الصحية في العالم العربي، إضافة الى اإلستراتيجية العربية للصحة الرقمية. كما يتضمن معرضًا

متخصصًا يفسح المجال أمام مقدمي الخدمات بعرض آخر ما توصل إليه العلم والتطور في قطاع الرعاية الصحية.

ولعل أبرز النشاطات والفعاليات التي يتضمنھا ھذا الملتقى ھي وقفته التكريمية للقطاع الصحي المصري والذي تلعبه دولة مصر الشقيقة والنھضة الموصوفة في
منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بتوجيه من فخامة رئيس الجمھورية عبد الفتاح السيسي ، والتي استعدت من إتحاد المستشفيات العربية التوقف عندھا لتكون

امثولة للعالم العربي، وبصددھا سيتم تكريم بتكريم ستة شخصيات وجھات بذلت الجھود لتحقيق ھذا الموضوع وھم اصحاب السعادة اللواء الطبيب بھاء الدين زيدان ،
الدكتور اشرف اسماعيل ، الدكتور تامر عصام ، الدكتور احمد السبكي، المھندس حسام صادق وغرفة مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص.

كما يتضمن حفًال مميزًا يحضره عدة وزراء صحة عرب وشخصيات صحية عربية يطرح خالله اإلتحاد إستراتيجيته لعام 2022 – 2025 والتي تتضمن عناويين
ومبادرات تعود بالفائدة على القطاع الصحي العربي يليه حفل تكريم لسمو الشيخ عبدهللا بن حامد رئيس دائرة الصحة في ابوظبي ، مؤسسة حمد الطبية ، وغيرھم …

سيشارك في المؤتمر وفود عربية ممثلة بمدراء المستشفيات الحكومية والخاصة وأطباء وإداريين وعاملين في قطاع الصحة واإلستشفاء من دولة عربية عديدة مثل
المملكة العربية السعودية، دولة األمارات العربية المتحدة، دولة قطر، دولة الكويت الجمھورية اللبنانية ، األردن، العراق ، جمھورية مصر العربية وغيرھم ، إضافة

إلى وزراء الصحة العرب وكبار الموظفين في وزارات الصحة العربية.
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محليات

بمشاركة سعودية.. تجم�ع عربي يبحث االستراتيجيات
الجديدة لإلدارة الصحية بعد كورونا

يناقش الكوارث والطوارئ ودور المرأة في القيادة الصحية والصحة الرقمية

عبدهللا الراجحي

13 مارس, 2022, 7:06 مساًءتم النشر في : 

ع طبي، دعا إليه اتحاد المستشفيات العربية عبر ملتقاه السنوي الثالث والعشرين، يبحث تجم�
وُيعقد غًدا االثنين في القاهرة، االستراتيجيات الجديدة في اإلدارة الصحية ما بعد أزمة كوفيد 19.

وتفصيًال، أوضح األمين العام للمستشفيات العربية، البروفيسور توفيق أحمد خوجة، أن هذا
الملتقى السنوي الثالث والعشرين ُيعقد بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ووزارات الصحة
العربية، ومنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء
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الصحة العرب، إضافة إلى نقابات األطباء والتمريض في الدول العربية، والعديد من المنظمات
والجمعيات الصحية العربية، بالشراكة االستراتيجية مع مؤسسة حمد الطبية، ومشاركة إدارة

الصحة في أبوظبي.

وبي�ن "خوجة" أن الملتقى يبحث هذا العام االستراتيجيات الجديدة في اإلدارة الصحية بعد أزمة
كوفيد 19؛ إذ سيطرح الملتقى عبر جلساته استراتيجيات جديدة، يقدمها خبراء عالميون وعرب،

تعود بالمنفعة على القطاع الصحي العربي، وتساعده على مواجهة أي أزمة مستقبلية.

وأضاف "خوجة": "اللقاء يناقش أيًضا مواضيع: ظهور أقوى بعد أزمة وباء الكوفيد - 19، والطرق
الجديدة للنهوض بقطاع الرعاية الصحية في الدول العربية، والكوارث والطوارئ استعداًدا
وجاهزية وتنفيًذا، المرأة في القيادة الصحية، ونحو نظام موثوق ومستدام في العالم العربي،
والرؤية الجديدة في تصميم مرافق الرعاية الصحية في العالم العربي، إضافة إلى االستراتيجية
العربية للصحة الرقمية. كما يتضمن الملتقى معرًضا متخصًصا، يفسح المجال أمام مقدمي

الخدمات بعرض آخر ما توصل إليه العلم والتطور في قطاع الرعاية الصحية".

وتابع األمين العام التحاد المستشفيات العربية: لعل أبرز النشاطات والفعاليات التي يتضمنها
هذا الملتقى وقفته التكريمية للقطاع الصحي المصري في دولة مصر الشقيقة، والنهضة
الموصوفة في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة؛ إذ سيتم تكريم ست شخصيات
وجهات؛ بذلت الجهود لتحقيق هذا الموضوع، هم: اللواء الطبيب بهاء الدين زيدان، الدكتور أشرف
إسماعيل، الدكتور تامر عصام، الدكتور أحمد السبكي، المهندس حسام صادق وغرفة مقدمي

الخدمات الصحية في القطاع الخاص. كما يتضمن الملتقى إعالن اتحاد المستشفيات العربية
م الحًقا، استراتيجيته لعام 2022 – 2025، التي تتضمن عناوين ومبادرات واستراتيجيات سُتقد�

وتعود بالفائدة على القطاع الصحي العربي.

ويتم خالل الملتقى تكريم الشيخ عبدهللا بن حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، مؤسسة حمد
ْي الصحة المصري واللبناني. الطبية ووزيَر

وقال "خوجة": يشارك في الملتقى وفود عربية ممثلة بمديري المستشفيات الحكومية والخاصة،
وأطباء وإداريون وعاملون في قطاع الصحة واالستشفاء من دول عربية عديدة، منها المملكة
العربية السعودية، دولة اإلمارات العربية المتحدة، دولة قطر، دولة الكويت الجمهورية اللبنانية،
األردن، العراق، جمهورية مصر العربية.. وغيرهم، إضافة إلى وزراء الصحة العرب، وكبار

الموظفين في وزارات الصحة العربية.

وأشار إلى أن اتحاد المستشفيات العربية يحظى بوجود القامات والنخب العربية المتميزة في
تطوير أداء النظم والمرافق الصحية، كما أن االتحاد منذ تأسيسه والعاملون عليه يعتمدون
استراتيجية االرتقاء والتحدي، التي وصلت إلى المحطة الثالثة والعشرين، متسلًحا بمشاريع
المتقدمة القوية الصحية النظم مصاف في وتجعلها العربية، الصحية بالنظم تنهض قوية،
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العدد 236002 االثنین 18 شعبان 1443 ھـ 03/21/2022 أول جریدة سعودیة تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 ھجري الموافق 3 أبریل
1932 میالدي
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كتب بواسطة صحیفة البالد
أول جریدة سعودیة أسسھا: محمد صالح نصیف في 1350/11/27 ھـ الموافق 3 أبریل 1932

میالدي. وعاودت الصدور باسم (البالد السعودیة) في 1365/4/1 ھـ 1946/3/4 م

یبحث تجمع طبي دعا إلیھ إتحاد المستشفیات العربیة عبر ملتقاه السنوي الثالث والعشرین الذي یعقد الیوم في
القاھرة اإلستراتیجیات الجدیدة في اإلدارة الصحیة ما بعد أزمة كوفید 19 ،

وأوضح أمین عام المستشفیات العربیة البروفیسور توفیق أحمد خوجة ، أن ھذا الملتقى السنوي الثالث والعشرین
یعقد بالتعاون مع جامعة الدول العربیة، وزارات الصحة العربیة، منظمة الصحة العالمیة لدول شرق المتوسط،

المكتب التنفیذي لمجلس وزراء الصحة العرب إضافة إلى نقابات األطباء والتمریض في الدول العربیة والعدید من
المنظمات والجمعیات الصحیة العربیة، وبالشراكة اإلستراتیجیة مع مؤسسة حمد الطبیة ومشاركة إدارة الصحة في

ابوظبي ، مبیًنا أن الملتقى یبحث ھذا العام اإلستراتیجیات الجدیدة في اإلدارة الصحیة ما بعد أزمة كوفید 19 ، حیث
سیطرح الملتقى عبر جلساتھ إستراتیجیات جدیدة یقدمھا خبراء عالمیین وعرب تعود بالمنفعة على القطاع الصحي

العربي وتساعده على مواجھة أي أزمة مستقبلیة.

وأضاف “خوجة” : اللقاء یناقش أیًضا مواضیع الظھور أقوى بعد أزمة وباء الكوفید – 19 ، والطرق الجدیدة
للنھوض بقطاع الرعایة الصحیة في الدول العربیة، الكوارث والطوارىء “استعداد وجاھزیة وتنفیذ” ، المرأة في

القیادة الصحیة، نحو نظام موثوق ومستدام في العالم العربي، الرؤیة الجدیدة في تصمیم مرافق الرعایة الصحیة في
العالم العربي، إضافة الى اإلستراتیجیة العربیة للصحة الرقمیة، كما یتضمن الملتقى معرضاً متخصصاً یفسح

المجال أمام مقدمي الخدمات بعرض آخر ما توصل إلیھ العلم والتطور في قطاع الرعایة الصحیة.
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ع طبي، يدعو إليه اتحاد المستشفيات العربية أثناء ملتقاه السنوي الثالث والعشرين، ومن المقرر يقوم تجم�

عقده غًدا االثنين في القاهرة، االستراتيجيات الجديدة في اإلدارة الصحية ما بعد أزمة كوفيد 19.

ونوه األمين العام للمستشفيات العربية، البروفيسور توفيق أحمد خوجة، أن هذا الملتقى السنوي الثالث

والعشرين ُيعقد بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ووزارات الصحة العربية، ومنظمة الصحة العالمية لدول

شرق المتوسط، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، إضافة إلى نقابات األطباء والتمريض في

الدول العربية، والعديد من المنظمات والجمعيات الصحية العربية، بالشراكة االستراتيجية مع مؤسسة حمد

الطبية، ومشاركة إدارة الصحة في أبوظبي.

وأشار "خوجة" إلى أن الملتقى يبحث هذا العام االستراتيجيات الجديدة في اإلدارة الصحية بعد أزمة كوفيد 19،

إذ سيطرح الملتقى عبر جلساته استراتيجيات جديدة، يقدمها خبراء عالميون وعرب، تعود بالمنفعة على

القطاع الصحي العربي، وتساعده على مواجهة أي أزمة مستقبلية.

وتابع "خوجة": "اللقاء يناقش أيًضا مواضيع: ظهور أقوى بعد أزمة وباء الكوفيد - 19، والطرق الجديدة

للنهوض بقطاع الرعاية الصحية في الدول العربية، والكوارث والطوارئ استعداًدا وجاهزية وتنفيًذا، المرأة

في القيادة الصحية، ونحو نظام موثوق ومستدام في العالم العربي، والرؤية الجديدة في تصميم مرافق

الرعاية الصحية في العالم العربي، إضافة إلى االستراتيجية العربية للصحة الرقمية. كما يتضمن الملتقى معرًضا

متخصًصا، يفسح المجال أمام مقدمي الخدمات بعرض آخر ما توصل إليه العلم والتطور في قطاع الرعاية

الصحية".

وأضاف األمين العام التحاد المستشفيات العربية: لعل أبرز النشاطات والفعاليات التي يتضمنها هذا

الملتقى وقفته التكريمية للقطاع الصحي المصري في دولة مصر الشقيقة، والنهضة الموصوفة في

منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، إذ سيتم تكريم ست شخصيات وجهات، بذلت الجهود لتحقيق هذا

الموضوع، هم: اللواء الطبيب بهاء الدين زيدان، الدكتور أشرف إسماعيل، الدكتور تامر عصام، الدكتور أحمد

السب�، المهندس حسام صادق وغرفة مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص.

كما يتضمن الملتقى إعالن اتحاد المستشفيات العربية استراتيجيته لعام 2022 - 2025، التي تتضمن عناوين

م الحًقا، وتعود بالفائدة على القطاع الصحي العربي. ومبادرات واستراتيجيات سُتقد�

ويتم خالل الملتقى تكريم الشيخ عبد هللا بن حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، مؤسسة حمد الطبية

ووزيَرْي الصحة المصري واللبناني.

وقال "خوجة": يشارك في الملتقى وفود عربية ممثلة بمديري المستشفيات الحكومية والخاصة، وأطباء

وإداريون وعاملون في قطاع الصحة واالستشفاء من دول عربية عديدة، منها المملكة العربية السعودية،

دولة اإلمارات العربية المتحدة، دولة قطر، دولة الكويت الجمهورية اللبنانية، األردن، العراق، جمهورية مصر

العربية.. وغيرهم، إضافة إلى وزراء الصحة العرب، وكبار الموظفين في وزارات الصحة العربية.
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الثالثاء, 15 مارس, 2022

ولفت إلى أن اتحاد المستشفيات العربية يحظى بوجود القامات والنخب العربية المتميزة في تطوير أداء

النظم والمرافق الصحية، كما أن االتحاد منذ تأسيسه والعاملون عليه يعتمدون استراتيجية االرتقاء والتحدي،

التي وصلت إلى المحطة الثالثة والعشرين، متسلًحا بمشاريع قوية، تنهض بالنظم الصحية العربية، وتجعلها

في مصاف النظم الصحية القوية المتقدمة محققة طموح الشعوب العربية.

ن مجلس وزراء الصحة العرب والمكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق وفي سياق متصل، ثم�

المتوسط، ووزارات الصحة في الوطن العربي، مسيرة اتحاد المستشفيات العربية العلمية البناءة، مؤكًدا أن

هذه الجهود الجبارة ال يقوم بها إال من نذروا أنفسهم لهذه الغايات واألهداف السامية من الخبراء والعلماء

العرب، ومن هم تاج وروح اإلنسانية.
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 بيانات صحفية
 ٢٠٢٢مارس،  ١٥

 مصر

 السويدي: مشاركتنا فرصة إلبراز نجاحات القطاع الطبي المصري وتحقيقه للتوازن الصحي واالقتصادي
الشهور القادمة و المرأة تمثل النسبة األكبر من السويدي: أفتتاح مستشفي أهل مصر للحروق خالل 

 الطاقم الطبي للمستشفي
 

شاركت مؤسسة أهل مصر للتنمية ممثلة في د. هبة السويدي رئيس مجلس أمناء المؤسسة في فعاليات 
مارس  15-14المنتدى السنوي التحاد المستشفيات العربية الثالث والعشرين والذي يعقد في الفترة من 

قاهرة، بمشاركة منظمة الصحة العالمية، المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط، وزارات الصحة بال 2022



العربية، منتدى السياسات الصحية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، جمعيات ونقابات الرعاية 
 .الصحية في الدول العربية تحت رعاية جامعة الدول العربية

 
مها النسخة الماضية كعضو من اعضاء اللجنة على مستوى الوطن تأتي مشاركة د. السويدي عقب تكري

العربي، وقامت بإلقاء كلمة خالل فعاليات الجلسة الخامسة، باليوم الثاني للمؤتمر، عن دور المرأة في قيادة 
المدير العام  -، بحضور نسرين قطامش ”عندما تشرق، نشرق كلنا معها“المنظومة الصحية تحت عنوان 

المدير التنفيذي لمركز   تنفيذي لمؤسسة الحسين للسرطان في األردن، والدكتورة أسماء المناعي والرئيس ال
رئيس شؤون الشركات لألسواق   األبحاث واالبتكار في دائرة الصحة أبوظبي، والدكتورة ليندا بدران 

الشيوخ  رئيس نقابة التمريض المصري وعضو مجلس –الناشئة شركة ڤياترس ، الدكتورة كوثر محمود 
مدير التسويق ومدير تحرير مجلة المستشفى العربي، وكانت  -و دارت الجلسة الحوارية ميرنا شماس 

فاعليات الجلسة عن تحفيز قيادة المرأة في الصحة وتمكين المرأة في الرعاية الصحية، و تحدثت السويدي 
من ساهم في إفساح المجال فى كلمتها عن دور المرأة فى إصالح القطاع الصحى،وتوجهت بالشكر لكل 

أمام "مؤسسة أهل مصر للتنمية"،لتكون حاضرة هنا ضمن الملتقى الثالث والعشرون،إلتحاد المستشفيات 
 .العرب

 
وعبرت د. هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة اهل مصر للتنمية عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر، 

الماضية من االتحاد، موضحة أن المؤتمر فرصة إللقاء الضوء والتي تعتبر امتدادا لتكريمها خالل النسخة 
على القطاع الصحي المصري الذي يعتبر من النماذج المهمة في اإلقليم التي نعتز ونفتخر لما حققه من 
نجاحات مبهرة الذي يعتبر نموذج عالمي في تحقيق التوازن الصحي واالقتصادي والذي استثمر األزمة 

نظام الصحي بشكل غير مسبوق وساهم في مد يد العون باألدوية والمستلزمات في تقوية وتطوير ال
واألكسجين والخبرات لمعظم دول العالم في وقت الحاجة واآلن مصر أصبحت من الدول المصنعة للقاحات 

 .، باإلضافة الى اإلنجازات التي تحققت في مجال صحة المرأة19المضادة للكوفيد 
 

% من األطباء البشريين، و  42.4لمتها " أن في مصر المرأة تمثل حوالي و اضافت السويدي خالل ك
% من طاقم التمريض الذين يعملون في وزارة الصحة من النساء، فالمرأة لها دور كبير و فعال  91أن 

في القطاي الطبي المصري و نتيجة لذلك نشاهد اسماء المعة لطبيبات قّدمن خدمات صحية وطبية عبر 
وب في سبيل تطوير المجال الطبي واكتشاف األدوية وعالج الكثير من األمراض يُشهد لها عملهن الدؤ

عبر التاريخ، و سيتم اإلعتماد علي المرأة بشكل كبير في مستشفي أهل مصر للحروق التي ستفتح أبوابها 
 ."خالل الشهور القادمة

 
ة ال تبغي الربح تمثل وتخدم المستشفيات يذكر أن اتحاد المستشفيات العربية هو منظمة مستقلة، غير سياسي

العربية العامة والخاصة والمراكز الطبية والمؤسسات والمنظمات المعنية بتوفير الرعاية الصحية. يجمع 
،وهو  2002دولة عربية. تأسس اتحاد المستشفيات العربية عام  18عضو من  1600اإلتحاد ما يقارب 

سياسات والخدمات في إدارة الرعاية الصحية، فضال عن أنها توفر يشكل منصة مثالية لتبادل األفكار وال
التعليم لقادة الرعاية الصحية وهي مصدر للمعلومات حول المواضيع الصحية واإلتجاهات الحديثة في 
الرعاية الصحية . يربط اإلتحاد عالقة رسمية مع مختلف المنظمات مثل وزارات الصحة العربية، جامعة 



منظمة الصحة العالمية والمجلس التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، المجلس التنفيذي الدول العربية، 
لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، مؤسسة حمد الطبية، دائرة الصحة في أبو ظبي، النقابات 
 والجمعيات العربية للمستشفيات، نقابات الممرضات والممرضين في الدول العربية والجمعيات الطبية

 .العربية
اكتسب اتحاد المستشفيات العربية صفة عضو مراقب في المجلس االقتصادي واالجتماعي في جامعة 

 .الدول العربية
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دائرة الصحة و"أبوظبي للصحة العامة" تشاركان بالملتقى الـ 23
التحاد المستشفیات العربیة

اإلثنین، ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٦:٥٢ م

أبوظبي في 14مارس/وام/ یشارك وفد من دائرة الصحة أبوظبي الجھة التنظیمیة لقطاع الرعایة الصحیة في اإلمارة ومركز أبوظبي للصحة
العامة، یترأسھ معالي عبدهللا بن محمد آل حامد رئیس الدائرة في فعالیات الملتقى الثالث والعشرین التحاد المستشفیات العربیة الذي افتتح الیوم

بحضور وزراء الصحة العرب.

یضم الوفد ممثلین عن الدائرة والمركز للمشاركة في جملة من الجلسات الحواریة التي ینظمھا الملتقى وتتمحور حول "االستراتیجیات الجدیدة
في اإلدارة الصحیة ما بعد أزمة كوفید" بمشاركة عدد من المتحدثین مع مختلف البلدان العربیة.

ویستعرض الوفد النموذج القیادي والمتمیز الذي قدمتھ أبوظبي خالل االستجابة لجائحة كوفید-19 وجاھزیة اإلمارة في التعامل مع الطوارئ
واألزمات الصحیة وكذلك مبادرات الصحة الرقمیة في أبوظبي وغیرھا من الموضوعات.

وقال معالي عبدهللا بن محمد آل حامد رئیس دائرة الصحة أبوظبي: یسعدنا التواجد في القاھرة للقاء الشركاء والخبراء في قطاع الرعایة
الصحیة وتبادل الخبرات والتجارب التي خضناھا على مدى العامین الماضیین واستعراض الخطط المستقبلیة الواعدة ألبوظبي.. و یمثل
تواجدنا في الملتقى فرصة ھامة لتسلیط الضوء على النموذج القیادي الذي حققتھ أبوظبي في ظل متابعة من القیادة الرشیدة في االستجابة
لجائحة كوفید-19 واستعراض أبرز العناصر التي ساھمت في نجاحنا في تصدر مدن العالم في التعامل مع الوباء وترسیخ مكانة أبوظبي

كوجھة رائدة في الرعایة الصحیة وحاضنة لالبتكار في علوم الحیاة.

وقال آل حامد: نتطلع اآلن إلى مرحلة ما بعد كوفید-19 إلى الخمسین عاماً المقبلة حیث نحرص على ضمان تسخیر كل الدروس المستفادة من
الجائحة فقد استطعنا في أبوظبي أن نحول تحدي الوباء إلى فرصة لتسریع العدید من الجھود وتحقیق المنجزات في شتى المجاالت ال سیما

البحث العلمي والسریري والطاقات االستیعابیة والجاھزیة لحاالت الطوارئ والتعاون الدولي مع شركاء عالمیین لتوحید الجھود والیوم یسعدنا
أن نلتقي شركاءنا في القاھرة لبحث سبل التعاون المشترك واإلمكانات التي یمكن حشدھا للمضي بضمان صحة المجتمعات في كال البلدین

وحول العالم.

ومن جانبھ أكد امین عام اتحاد المستشفیات العربیة البروفسور توفیق خوجھ أھمیة مشاركة إمارة أبوظبي تجاربھا المتمیزة في االستجابة
للجائحة التي عصفت بالعالم أجمع و قال : یسعدنا أن نضيء في الملتقى الثالث والعشرین على الجھود الجبارة التي قامت بھا دائرة الصحة في
أبوظبي وعلى رأسھا معالي عبدهللا بن محمد آل حامد وھي خارطة طریق صحیة تستحق تعمیمھا على جمیع القطاعات العربیة لما تمیزت بھ
من رقي وسرعة استجابة واھتمام بصحة المواطن والمقیم ، ونتطلع اكثر واكثر على تعزیز الشراكة مع الدائرة في جمیع المجاالت واألصعدة

لما فیھ من خیر ومنفعة تعود لخدمة المریض العربي.

ویعقد اتحاد المستشفیات العربیة ھذا العام ملتقاه السنوي الثالث والعشرین في القاھرة بالتعاون مع جامعة الدول العربیة ووزارات الصحة
العربیة ومنظمة الصحة العالمیة لدول شرق المتوسط والمكتب التنفیذي لمجلس وزراء الصحة العرب إضافةً إلى نقابات األطباء والتمریض في

الدول العربیة والعدید من المنظمات والجمعیات الصحیة العربیة وبالشراكة االستراتیجیة مع مؤسسة حمد الطبیة ومشاركة دائرة الصحة
أبوظبي.
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ویبحث الملتقى جملة من الموضوعات بما في ذلك مرحلة ما بعد كوفید-19 ، الطرق الجدیدة للنھوض بقطاع الرعایة الصحیة في الدول العربیة
االستعداد الجھوزیة والتنفیذ للتعامل مع الكوارث والطوارئ المرأة في القیادة الصحیة سبل تطویر نظم موثوقة ومستدامة في العالم العربي

الرؤیة الجدیدة في تصمیم مرافق الرعایة الصحیة في العالم العربي إضافة إلى االستراتیجیة العربیة للصحة الرقمیة.

كما یتضمن الملتقى معرضاً متخصصاً یفسح المجال أمام مقدمي الخدمات بعرض آخر ما توصل إلیھ العلم والتطور في قطاع الرعایة الصحیة.
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مواقيت الصالةأبوظبي اإلمارات العصر C° 29 15:56:00 اليوم 15:49

 

 

اإلمارات

م جائزة «القیادیین الرواد» عبدهللا آل حامد يتسلَّ

عبدهللا آل حامد لدى تسلمه الجائزة (من المصدر)

17 مارس 2022 01:00

أبوظبي (االتحاد)

تسّلم معالي عبدهللا بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، جائزة «القیادیین الرواد في عالم الصحة» من اتحاد

المستشفيات العربية، وذلك بحضور معالي الدكتور خالد عاطف عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال

وزير الصحة والسكان، وحضور كل من فادي عالمة الرئيس النائب التحاد المستشفيات العربية، واألمين العام البروفيسور

توفيق خوجة، أمين عام اتحاد المستشفيات العربية.  

يأتي ذلك تقديرًا لدور آل حامد في النموذج القيادي والمتميز ألبوظبي في االستجابة لجائحة «كوفيد-19»، والذي حظي

أبرز األخبار «المراحل السنية» تترقب الحسم في 7 بطوالت

قصة صورةفيديوثقافةدنياوجهات نظرالرياضياالقتصاديعربي ودولياإلمارات

المبوبالمزيد 
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بتكريم وإشادة نخبة من المؤسسات والشخصيات العالمية. 

وُتعتبر جائزة «القیادیین الرواد في عالم الصحة» من الجوائز المرموقة في العالم العربي، حيث ُمنحت لشخصیات رفیعة

قدمت إنجازات مشهودة في القطاع الصحي، ووضعت بصمتها في سجل نجاحاته. 

وقام اتحاد المستشفيات العربیة ممثًال برئيسه النائب فادي عالمة وأمينه العام البروفيسور توفیق خوجة، بتسليم الجائزة

إلى معالي آل حامد، خالل فعاليات الملتقى الثالث والعشرين التحاد المستشفيات العربية الذي ُيقام في العاصمة المصرية

القاهرة، بحضور وزراء من مصر ودول عربية مختلفة، جامعة الدول العربية، المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور

أحمد المنظري وشخصيات أخرى من رؤساء الهيئات الصحية العربية والنقابات والجمعيات والمنظمات الصحية. 

وعبر النائب فادي عالمة رئيس اتحاد المستشفيات العربية عن فخره بهذه الخطوة بتكريم معاليه لما له من بصمات عمالقة

في القطاع الصحي اإلماراتي والذي قدم نموذجًا مشرفًا للقطاع الصحي العربي ككل، وأكد على األهداف المشتركة التي

تجمع االتحاد ودائرة الصحة في أبوظبي من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن، وعلى الشراكة بين الطرفين والتي تحمل

بطياتها مشاريع واستراتيجيات صحية عديدة.  كما أشادت المديرة التنفيذية لالتحاد السيدة اليس بويز بالدور الذي تلعبه

دائرة الصحة في أبوظبي بقيادة رصينة من معالي آل حامد، وأن تتویجه بجائزة االتحاد السنوية قيمة مضافة للقطاع

الصحي العربي، وهي فعًال لم تأِت من فراغ، وإنما جاءت بفضل عطاءات معاليه وإسهاماته التي شرفت العالم العربي أجمع

في االستجابة لجائحة «كوفيد».

دائرة الصحةعبدالله آل حامداإلماراتأبوظبي

األكثر قراءة

الصحة العالمية تصدر تحذيرات جديدة بشأن كورونا

18 مارس 2022

عربي ودولي
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تسلم معالي عبداهللا بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أبوظبي جائزة القياديين الرواد في عالم الصحة من

اتحاد المستشفيات العربية.

جاء ذلك بحضور معالي الدكتور خالد عاطف عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال

وزيرالصحة والسكان في جمهورية مصر العربية وكل من فادي عالمة الرئيس النائب التحاد المستشفيات العربية

واألمين العام البروفسور توفيق خوجه أمين عام اتحاد المستشفيات العربية.
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ويأتي ذلك تقديرًا لدور آل حامد في النموذج القيادي والمتميز ألبوظبي في االستجابة لجائحة “كوفيد19″، والذي

حظي بتكريم وإشادة نخبة من المؤسسات والشخصيات العالمية.

وُتعتبر “جائزة القياديين الرواد في عالم الصحة” من الجوائز المرموقة في العالم العربي حيث ُمنحت لشخصيات

رفيعة قدمت إنجازات مشهودة في القطاع الصحي ووضعت بصمتها في سجل نجاحاته حيث تم منحها خالل

السنوات المنصرمة إلى كل من األميرة لال سلمى رئيسة جمعية لال سلمى لمحاربة داء السرطان في المملكة

المغربية وصاحب السمو الملكي األمير الوليد بن طالل آل سعود، ومعالي األستاذ عمرو موسى األمين العام

السابق لجامعة الدول العربية وغيرهم من الشخصيات التي كانت لهم بصمة مهمة في الرعاية الصحية.

وكان آلل حامد دور فاعل في ظل توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها المستمر في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي

كوجهة رائدة للرعاية الصحية وحاضنة لالبتكار في علوم الحياة ومنصة إقليمية هامة للتعاون الدولي وتوحيد

الجهود للمضي بصحة المجتمعات في المنطقة والعالم متصدرة مدن العالم القيادية في التعامل مع جائحة

“كوفيد19” في العام 2021 حيث شكلت إنجازاتها الرائدة في التصدي للجائحة نموذجًا فريدًا في الحفاظ على

صحة وسالمة المجتمع واستدامة األعمال وأثبت قطاع الرعاية الصحية قدرة ومرونة استثنائية وجاهزية عالية في

التعامل مع األزمات ومواجهة التحديات مع االستمرار في تطوير وتقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى

مستويات الجودة وباستخدام أحدث االبتكارات العالجية والوقائية والتشخيصية، وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيات

المتقدمة.

وقام اتحاد المستشفيات العربية ممثًال في رئيسه النائب فادي عالمة وامينه العام البروفسور توفيق خوجه بتسليم

الجائزة إلى معالي آل حامد خالل فعاليات الملتقى الثالث والعشرين التحاد المستشفيات العربية الذي يقام في

العاصمة المصرية القاهرة بحضور وزراء من مصر ودول عربية مختلفة جامعة الدول العربية المدير اإلقليمي

لمنظمة الصحة العالمية الدكتور احمد المنظري وشخصيات أخرى من رؤساء الهيئات الصحية العربية والنقابات

والجمعيات والمنظمات الصحية. وام

اخبار ذات صلة بتلك المقالة

هواوي تطلق هاتف الكاميرا المثالية
بدقة 108 ميجابكسل مع شحن فائق
السرعة من هواوي بقدرة 66 واط -

HUAWEI nova 9 SE في األمارت
(https://alwatan.ae/?p=940112)
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رئيس دائرة الصحة أبوظبي يفوز بجائزة
القیادیین الرواد في عالم الصحة من اتحاد

المستشفيات العربية

60 2022 ،17 مارس • مصر تالتين

 

هناء السيد

 

تسلم عبدهللا بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أبوظبي جائزة
القیادیین الرواد في عالم الصحة من اتحاد المستشفيات العربية.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عاطف عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث
العلمي القائم بأعمال وزيرالصحة والسكان في جمهورية مصر العربية وكل

أخبار دولية
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من فادي عالمة الرئيس النائب التحاد المستشفيات العربية واألمين العام
البروفسور توفيق خوجه أمين عام اتحاد المستشفيات العربية.

ويأتي ذلك تقديرًا لدور آل حامد في النموذج القيادي والمتميز ألبوظبي
في االستجابة لجائحة كوفيد-19 والذي حظي بتكريم وإشادة نخبة من

المؤسسات والشخصيات العالمية.

وُتعتبر “جائزة القیادیین الرواد في عالم الصحة” من الجوائز المرموقة في
العالم العربي حيث ُمنحت لشخصیات رفیعة قدمت إنجازات مشهودة في
القطاع الصحي ووضعت بصمتها في سجل نجاحاته حیث تم منحها خالل

السنوات المنصرمة إلى كل من األمیرة لال سلمى رئیسة جمعیة لال سلمى
لمحاربة داء السرطان في المملكة المغربیة وصاحب السمو الملكي األمير

الوليد بن طالل آل سعود، ومعالي األستاذ عمرو موسى األمین العام
السابق لجامعة الدول العربیة وغيرهم من الشخصيات التي كانت لهم

بصمة مهمة في الرعاية الصحية.

وكان آلل حامد دور فاعل في ظل توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها
المستمر في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية
وحاضنة لالبتكار في علوم الحياة ومنصة إقليمية هامة للتعاون الدولي
وتوحيد الجهود للمضي بصحة المجتمعات في المنطقة والعالم متصدرة

مدن العالم القيادية في التعامل مع جائحة كوفيد -19 في العام 2021 حيث
شكلت إنجازاتها الرائدة في التصدي للجائحة نموذجًا فريدًا في الحفاظ

على صحة وسالمة المجتمع واستدامة األعمال وأثبت قطاع الرعاية الصحية
قدرة ومرونة استثنائية وجاهزية عالية في التعامل مع األزمات ومواجهة

التحديات مع االستمرار في تطوير وتقديم خدمات الرعاية الصحية وفق
أعلى مستويات الجودة وباستخدام أحدث االبتكارات العالجية والوقائية

والتشخيصية، وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيات المتقدمة.

وقام اتحاد المستشفیات العربیة ممثال في رئيسه النائب فادي عالمة
وامينه العام البروفسور توفیق خوجه بتسليم الجائزة إلى آل حامد خالل

فعاليات الملتقى الثالث والعشرين التحاد المستشفيات العربية الذي عقد
في القاهرة بحضور وزراء من مصر ودول عربية مختلفة جامعة الدول

العربية المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية القليم شرق المتوسط
الدكتور احمد المنظري وشخصيات اخرى من رؤساء الهيئات الصحية العربية

والنقابات والجمعيات والمنظمات الصحية.
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الثالثاء - 15 مارس 2022

األخبار المحليةاإلماراتالرئيسية

دائرة الصحة و«أبوظبي للصحة العامة» تشاركان
بالملتقى الـ23 التحاد المستشفيات العربية

(WAM) 22:29 م14 مارس 2022وام
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AA
يشارك وفد من دائرة الصحة أبوظبي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية فييشارك وفد من دائرة الصحة أبوظبي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في

اإلمارة ومركز أبوظبي للصحة العامة، يترأسه عبدالله بن محمد آل حامد رئيس الدائرةاإلمارة ومركز أبوظبي للصحة العامة، يترأسه عبدالله بن محمد آل حامد رئيس الدائرة

في فعاليات الملتقى الثالث والعشرين التحاد المستشفيات العربية الذي افتتح اليومفي فعاليات الملتقى الثالث والعشرين التحاد المستشفيات العربية الذي افتتح اليوم

االثنين، بحضور وزراء الصحة العرب.االثنين، بحضور وزراء الصحة العرب.

يضم الوفد ممثلين عن الدائرة والمركز للمشاركة في جملة من الجلسات الحوارية التييضم الوفد ممثلين عن الدائرة والمركز للمشاركة في جملة من الجلسات الحوارية التي

ينظمها الملتقى وتتمحور حول «االستراتيجيات الجديدة في اإلدارة الصحية ما بعد أزمةينظمها الملتقى وتتمحور حول «االستراتيجيات الجديدة في اإلدارة الصحية ما بعد أزمة

كوفيد»، بمشاركة عدد من المتحدثين مع مختلف البلدان العربية.كوفيد»، بمشاركة عدد من المتحدثين مع مختلف البلدان العربية.

ويستعرض الوفد النموذج القيادي والمتميز الذي قدمته أبوظبي خالل االستجابةويستعرض الوفد النموذج القيادي والمتميز الذي قدمته أبوظبي خالل االستجابة

لجائحة كوفيد-لجائحة كوفيد-1919 وجاهزية اإلمارة في التعامل مع الطوارئ واألزمات الصحية، وكذلك وجاهزية اإلمارة في التعامل مع الطوارئ واألزمات الصحية، وكذلك

مبادرات الصحة الرقمية في أبوظبي وغيرها من الموضوعات.مبادرات الصحة الرقمية في أبوظبي وغيرها من الموضوعات.

تعرف على فعالياتتعرف على فعاليات
موسم الربيع السابعموسم الربيع السابع
في «فنون نيويوركفي «فنون نيويورك

أبوظبي»أبوظبي»

2424 فبراير  فبراير 20222022

تعاون بين «ضيفتعاون بين «ضيف
االتحاد» و«أبوظبياالتحاد» و«أبوظبي

األول» إلطالق بطاقةاألول» إلطالق بطاقة
ائتمان مستدامةائتمان مستدامة

33 فبراير  فبراير 20222022

وقال رئيس دائرة الصحة أبوظبي عبدالله آل حامد: نتطلع اآلن إلى مرحلة ما بعدوقال رئيس دائرة الصحة أبوظبي عبدالله آل حامد: نتطلع اآلن إلى مرحلة ما بعد

كوفيد-كوفيد-1919 إلى الخمسين عامًا المقبلة، حيث نحرص على ضمان تسخير كل الدروس إلى الخمسين عامًا المقبلة، حيث نحرص على ضمان تسخير كل الدروس

المستفادة من الجائحة، فقد استطعنا في أبوظبي أن نحول تحدي الوباء إلى فرصةالمستفادة من الجائحة، فقد استطعنا في أبوظبي أن نحول تحدي الوباء إلى فرصة

لتسريع العديد من الجهود وتحقيق المنجزات في شتى المجاالت، ال سيما البحثلتسريع العديد من الجهود وتحقيق المنجزات في شتى المجاالت، ال سيما البحث

العلمي والسريري والطاقات االستيعابية والجاهزية لحاالت الطوارئ والتعاون الدوليالعلمي والسريري والطاقات االستيعابية والجاهزية لحاالت الطوارئ والتعاون الدولي

مع شركاء عالميين لتوحيد الجهود، واليوم يسعدنا أن نلتقي شركاءنا في القاهرة لبحثمع شركاء عالميين لتوحيد الجهود، واليوم يسعدنا أن نلتقي شركاءنا في القاهرة لبحث

سبل التعاون المشترك واإلمكانات التي يمكن حشدها للمضي بضمان صحةسبل التعاون المشترك واإلمكانات التي يمكن حشدها للمضي بضمان صحة

المجتمعات في كال البلدين وحول العالم.المجتمعات في كال البلدين وحول العالم.

الرؤية ـ أبوظبيالرؤية ـ أبوظبيالرؤيةالرؤية

ADVERTISINGADVERTISING
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وأكد أمين عام اتحاد المستشفيات العربية البروفسور توفيق خوجه، أهمية مشاركةوأكد أمين عام اتحاد المستشفيات العربية البروفسور توفيق خوجه، أهمية مشاركة

إمارة أبوظبي تجاربها المتميزة في االستجابة للجائحة التي عصفت بالعالم أجمع، وقال:إمارة أبوظبي تجاربها المتميزة في االستجابة للجائحة التي عصفت بالعالم أجمع، وقال:

يسعدنا أن نضيء في الملتقى الثالث والعشرين على الجهود الجبارة التي قامت بهايسعدنا أن نضيء في الملتقى الثالث والعشرين على الجهود الجبارة التي قامت بها

دائرة الصحة في أبوظبي، وعلى رأسها عبدالله آل حامد وهي خارطة طريق صحيةدائرة الصحة في أبوظبي، وعلى رأسها عبدالله آل حامد وهي خارطة طريق صحية

تستحق تعميمها على جميع القطاعات العربية لما تميزت به من رقي وسرعة استجابةتستحق تعميمها على جميع القطاعات العربية لما تميزت به من رقي وسرعة استجابة

واهتمام بصحة المواطن والمقيم، ونتطلع اكثر واكثر على تعزيز الشراكة مع الدائرة فيواهتمام بصحة المواطن والمقيم، ونتطلع اكثر واكثر على تعزيز الشراكة مع الدائرة في

جميع المجاالت واألصعدة لما فيه من خير ومنفعة تعود لخدمة المريض العربي.جميع المجاالت واألصعدة لما فيه من خير ومنفعة تعود لخدمة المريض العربي.

ويعقد اتحاد المستشفيات العربية هذا العام ملتقاه السنوي الثالث والعشرين فيويعقد اتحاد المستشفيات العربية هذا العام ملتقاه السنوي الثالث والعشرين في

القاهرة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ووزارات الصحة العربية ومنظمة الصحةالقاهرة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ووزارات الصحة العربية ومنظمة الصحة

العالمية لدول شرق المتوسط والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، إضافًةالعالمية لدول شرق المتوسط والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، إضافًة

إلى نقابات األطباء والتمريض في الدول العربية والعديد من المنظمات والجمعياتإلى نقابات األطباء والتمريض في الدول العربية والعديد من المنظمات والجمعيات

الصحية العربية، وبالشراكة االستراتيجية مع مؤسسة حمد الطبية ومشاركة دائرةالصحية العربية، وبالشراكة االستراتيجية مع مؤسسة حمد الطبية ومشاركة دائرة

الصحة أبوظبي.الصحة أبوظبي.

فاطمة بنت مبارك لـ«أطفال اإلمارات»: أنتم بأعيننا وسنبقى عونًا وسندًا...

آخر األخبار
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 الصحة أن تعلن عن فتح باب القبول لطلبات االلتحاق في برامج اإلقامة والزمالة ابتداء من تاريخ 1 فبراير اعالن:

األخبار

عبدالله آل حامد يتسلم "جائزة القیادیین الرواد في عالم
الصحة" من اتحاد المستشفيات العربية

16 مارس, 2022:

تسلم معالي عبدهللا بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، "جائزة القیادیین الرواد في عالم الصحة" من اتحاد المستشفيات العربية، وذلك بحضور معالي الدكتور خالد عاطف

عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزيرالصحة والسكان، وحضور كل من فادي عالمة الرئيس النائب التحاد المستشفيات العربية، واألمين العام البروفسور

توفيق خوجه، أمين عام اتحاد المستشفيات العربية. يأتي ذلك تقديرًا لدور آل حامد في النموذج القيادي والمتميز ألبوظبي في االستجابة لجائحة كوفيد-19، والذي حظي بتكريم

وإشادة نخبة من المؤسسات والشخصيات العالمية.  

 

وُتعتبر "جائزة القیادیین الرواد في عالم الصحة" من الجوائز المرموقة في العالم العربي، حيث ُمنحت لشخصیات رفیعة قدمت إنجازات مشهودة في القطاع الصحي ووضعت بصمتها

في سجل نجاحاته، حیث تم منحها خالل السنوات المنصرمة إلى كل من األمیرة لال سلمى، رئیسة جمعیة لال سلمى لمحاربة داء السرطان في المملكة المغربیة، وصاحب السمو الملكي

األمير الوليد بن طالل آل سعود، ومعالي األستاذ عمرو موسى، األمین العام السابق لجامعة الدول العربیة، وغيرهم من الشخصيات التي كان لها بصمة هامة في الرعاية الصحية. 

 

وكان آلل حامد دور فاعل، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها المستمر، في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية وحاضنة لالبتكار في علوم الحياة ومنصة

إقليمية هامة للتعاون الدولي وتوحيد الجهود للمضي بصحة المجتمعات في المنطقة والعالم، متصدرة مدن العالم القيادية في التعامل مع جائحة كوفيد -19 في العام 2021، حيث

شكلت إنجازاتها الرائدة في التصدي للجائحة نموذجًا فريدًا في الحفاظ على صحة وسالمة المجتمع واستدامة األعمال، وأثبت قطاع الرعاية الصحية قدرة ومرونة استثنائية وجاهزية

عالية في التعامل مع األزمات ومواجهة التحديات، مع االستمرار في تطوير وتقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى مستويات الجودة وباستخدام أحدث االبتكارات العالجية والوقائية

والتشخيصية، وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيات المتقدمة. 

 

وقام اتحاد المستشفیات العربیة ممثُال برئيسه النائب فادي عالمة وامينه العام البروفسور توفیق خوجه، وبحضور معالي الدكتور خالد عاطف عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث

العلمي القائم بأعمال وزيرالصحة والسكان وأعضاء اتحاد المستشفيات العربية بتسليم الجائزة إلى معالي آل حامد خالل فعاليات الملتقى الثالث والعشرين التحاد المستشفيات العربية

الذي يقام في العاصمة المصرية القاهرة بحضور وزراء من مصر ودول عربية مختلفة ، جامعة الدول العربية ، المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور احمد المنظري وشخصيات

اخرى من رؤساء الهيئات الصحية العربية والنقابات والجمعيات والمنظمات الصحية. 

 

وكان اتحاد المستشفیات العربیة قد أطلق الجائزة في عام 2004، وذلك بهدف تقدیم النموذج األمثل للمشاریع والشخصیات المتمیزة في عالم الصحة. وقد استوحیت فكرة الجائزة من

منطلق رؤیة وأهداف االتحاد التي ترمي إلى تعزیز الجودة وتمیز خدمات قطاع الرعایة الصحیة في الوطن العربي وفي مختلف المیادین.  
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وفي هذا اإلطار عبر رئيس إتحاد المستشفيات العربية سعادة النائب فادي عالمة عن فخره بهذه الخطوة بتكريم سمو المعالي لما له من بصمات عمالقة في القطاع الصحي اإلماراتي

والذي قدم نموذج مشرف للقطاع الصحي العربي ككل واكد على األهداف المشتركة التي تجمع اإلتحاد ودائرة الصحة في ابوظبي من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطن وعلى

الشراكة بين الطرفين والتي تحمل بطياتها مشاريع وإستراتيجيات صحية عديدة .كما اشادت المديرة التنفيذية لإلتحاد السيدة اليس بويز عن الدور الذي تلعبه دائرة الصحة في ابوظبي

بقيادة رصينة من معالي آل حامد وأن تتویجه جائزة اإلتحاد السنوية هي قيمة مضافة للقطاع الصحي العربي وهي فعُال لم تأت من فراغ ٕوانما جاءت بفضل عطاءات معاليه

ٕواسهاماته التي شرفت العالم العربي اجمع في اإلستجابة لجائحة الكوفيد. 

 

  هذا وحلت دولة اإلمارات في المركز األول عالميًا في مؤشر بلومبيرغ لقائمة الدول األفضل للعيش في ظل وباء كوفيد-19. هذا وتصدرت دولة اإلمارات بلدان العالم في انخفاض

معدالت الوفاة بين مصابي كوفيد-19، وفي معدالت التطعيم ضد كورونا بين السكان، األمر الذي مكنها من الحفاظ على صحة وسالمة المجتمع وضمان استمرارية األعمال.  

 

Deep كما واصلت أبوظبي صدارتها عالميًا في االستجابة لجائحة "كوفيد -19" بعد أن حلت بالمركز األول بين 50 مدينة قيادية، وفق أحدث تصنيف أصدرته مجموعة المعرفة العميقة

knowledge Group التي تتخذ من لندن مقرا لها. وأصدرت مجموعة المعرفة العميقة تقرير "تصنيف المدن األكثر أمانًا خالل جائحة كوفيد-19 للربع الثاني من العام 2021"، الذي استند

إلى 114 مؤشرًا للقياس ُتعنى بمختلف جوانب االستجابة للجائحة. وركز التصنيف على 5 محاور رئيسية شملت: الكفاءة الحكومية، ومرونة االقتصاد، وكفاءة منظومة الحجر الصحي،

وإدارة الرعاية الصحية، ومنظومة التطعيم. 

 

كما استطاعت أبوظبي تصنيع أكثر من 300 ألف عينة من محلول استخالص الحمض النووي لكوفيد-19، وعززت القدرة االستيعابية لفحوصات كوفيد لتصل إلى أكثر من 900 ألف فحص

يوميًا، فيما ارتفعت قدرة اإلمارة على تخزين اللقاحات لتصل إلى 9 مليارات جرعة، وتم توفير وإنشاء 27 مركزًا للفحص والتطعيم من المركبة، وتشييد 6 مستشفيات ميدانية مجهزة
بأحدث الوسائل العالجية، ورفع الطاقة االستيعابية للقطاع بنسبة 200% لعدد األسرة في المستشفيات، ورفع عدد األسرة في أقسام العناية المركزة إلى 300%. وتم تزويد أبطال خط

الدفاع األول بأكثر من 150 مليون وسيلة حماية شخصية بما في ذلك الكمامات وأقنعة الوجه والقفازات والمالبس الواقية. 

 

وكانت اإلمارات من أوائل بلدان العالم التي تشارك في التجارب السريرية للقاحات كوفيد-19 األمر الذي ساهم في تسريع وتيرة تطوير اللقاحات وتقديمها للعالم كجزء من مواجهته

مع الجائحة. وكانت دائرة الصحة أبوظبي قد أطلقت "سجل أبحاث كوفيد-19"، ليكون منصة موحدة لدعم األبحاث العلمية وتسريع وتيرة االكتشافات واالبتكارات التي من شأنها

المساهمة في رفد الجهود العلمية المبذولة لمواجهة الفيروس.  

 

وكشفت دائرة الصحة أبوظبي في فبراير 2021 الماضي عن دعم إمارة أبوظبي للجهود الدولية القائمة إلجراء فحوصات PCR المرتبطة بكوفيد-19 حيث خصصت اإلمارة مختبرات حديثة

إلجراء التحليالت المخبرية للعينات التي يتم استقبالها وجمعها من خارج دولة اإلمارات. وتأتي هذه البادرة األولى من نوعها عالميًا لتؤكد على المكانة الرائدة التي تحظى بها

أبوظبي على الصعيدين اإلقليمي والعالمي في قطاع الرعاية الصحية على صعيد الخدمات الصحية بمستويات جودة عالمية ومواصلة دعمها للجهود العالمية للقضاء على جائحة

كوفيد-19 ال سيما بعد نجاح برامج فحوصات الكشف عن كوفيد-19 ضمن خطتها الطموحة التي نفذتها منذ بداية الجائحة.  

 

وواصل ائتالف األمل، والذي يتخذ من أبوظبي مقرًا له ويعد من أهم سالسل توريد اللقاحات على مستوى العالم من حيث الكفاءة واإلمكانات، بقيادة دائرة الصحة – أبوظبي، توزيع

ونقل اللقاحات التي وصلت إلى أكثر من 250 مليون جرعة إلى 60 دولة حول العالم. "ائتالف األمل" هو شراكة بين القطاعين العام والخاص، يتخذ من دولة اإلمارات العربية المتحدة

مقرًا له ليوفر حلوًال متكاملة لسلسلة التوريد لدعم قدرات شحن وتوزيع لقاحات فيروس كوفيد-19.   

 

وعززت أبوظبي مؤخرًا سبل التعاون المشترك مع بلجيكا بصفتها مركزًا عالميًا رائدًا في عالم الصناعات الدوائية، وذلك بهدف إنشاء ممر جوي عالمي لتوزيع اللقاحات والمنتجات الدوائية

ونقلها بين أبوظبي وبروكسل. ويأتي هذا التعاون استنادًا إلى اإلمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي ومكانتها كمركز رائد لعلوم الحياة والجهود

التي يبذلها "ائتالف األمل" في نقل وتقديم حلول اللقاحات حول العالم.

تم التحديث: 21 مارس 2022
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دائرة الصحة و«أبوظب للصحة العامة» تشاركان بملتق اتحاد المستشفيات
 العربية



يشارك وفد من دائرة الصحة أبوظب، ومركز أبوظب للصحة العامة، يترأسه عبد اله بن محمد آل حامد رئيس الدائرة
.ف فعاليات الملتق ال23 التحاد المستشفيات العربية الذي افتتح، أمس االثنين، بحضور وزراء الصحة العرب

يضم الوفد ممثلين عن الدائرة والمركز للمشاركة ف جملة من الجلسات الحوارية الت ينظمها الملتق وتتمحور حول
«االستراتيجيات الجديدة ف اإلدارة الصحية ما بعد أزمة كوفيد» بمشاركة عدد من المتحدثين مع مختلف البلدان

.العربية

خالل االستجابة لجائحة كوفيد‐19،وجاهزية اإلمارة ف ويستعرض الوفد النموذج القيادي والمتميز الذي قدمته أبوظب
.التعامل مع الطوارئ واألزمات الصحية وكذلك مبادرات الصحة الرقمية ف أبوظب وغيرها من الموضوعات

ويبحث الملتق، الطرق الجديدة للنهوض بقطاع الرعاية الصحية ف الدول العربية؛ االستعداد والجهوزية والتنفيذ
العالم العرب القيادة الصحية؛ سبل تطوير نظم موثوقة ومستدامة ف وارث والطوارئ؛ المرأة فللتعامل مع ال.

كما يتضمن الملتق معرضاً متخصصاً يفسح المجال أمام مقدم الخدمات بعرض آخر ما توصل إليه العلم والتطور
.ف قطاع الرعاية الصحية

القاهرة للقاء الشركاء والخبراء ف يسعدنا التواجد ف :ه بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبوقال عبد ال
قطاع الرعاية الصحية وتبادل الخبرات والتجارب الت خضناها عل مدى العامين الماضيين، واستعراض الخطط

المستقبلية الواعدة ألبوظب،

ويمثل تواجدنا ف الملتق فرصة مهمة لتسليط الضوء عل النموذج القيادي الذي حققته أبوظب ف ظل متابعة من
القيادة الرشيدة ف االستجابة لجائحة كوفيد‐19، واستعراض أبرز العناصر الت ساهمت ف نجاحنا ف تصدر مدن



.العالم ف التعامل مع الوباء، وترسيخ مانة أبوظب وجهةً رائدة ف الرعاية الصحية وحاضنة لالبتار ف علوم الحياة

وقال آل حامد: نتطلع اآلن إل مرحلة ما بعد كوفيد‐19 إل الخمسين عاماً المقبلة؛ حيث نحرص عل ضمان تسخير
كل الدروس المستفادة من الجائحة، فقد استطعنا ف أبوظب أن نحول تحدي الوباء إل فرصة لتسريع العديد من

الجهود، وتحقيق المنجزات ف شت المجاالت، ال سيما البحث العلم والسريري والطاقات االستيعابية والجاهزية
لحاالت الطوارئ والتعاون الدول مع شركاء عالميين لتوحيد الجهود، واليوم يسعدنا أن نلتق بشركائنا ف القاهرة،
لبحث سبل التعاون المشترك، واإلمانات الت يمن حشدها للمض بضمان صحة المجتمعات ف البلدين وحول

.العالم

ومن جانبه، أكد أمين عام اتحاد المستشفيات العربية البروفيسور توفيق خوجه أهمية مشاركة إمارة أبوظب تجاربها
الثالث والعشرين عل الملتق ء فعصفت بالعالم أجمع، وقال: يسعدنا أن نض االستجابة للجائحة الت المتميزة ف

الجهود الجبارة الت قامت بها دائرة الصحة ف أبوظب وعل رأسها عبد اله بن محمد آل حامد وه خريطة طريق
صحية تستحق تعميمها عل جميع القطاعات العربية، لما تميزت به من رق وسرعة استجابة واهتمام بالصحة العامة.

(( وام

"حقوق النشر محفوظة "لصحيفة الخليج .2022 ©
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وزير الصحة اللبناني د.فراس أبيض متحدثا للزميلة
هناء السيد

أشاد بدور الكويت ودعمها الدائم والمستمر للبنان

وزير الصحة اللبناني لـ «األنباء»: آليات عمل عربية ومنصات لمواجهة التحديات الصحية وتبادل
الخبرات

القاهرة - هناء السيد

أعرب وزير الصحة اللبناني د.فراس أبيض عن تقديره لحرص الكويت على

مساعدة لبنان المستمرة، مشيدا بالعالقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين

ووقوف الكويت أميرا وحكومة وشعبا إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي

يمر بها، موجها الشكر ل جمعية الهالل األحمر الكويتي وغيرها من المؤسسات

والجهات على المساعدات اإلنسانية التي ال تنتهي. 

جاء ذلك خالل تصريحات خاصة لـ «األنباء» على هامش مشاركته في مؤتمر

اتحاد المستشفيات العربية في القاهرة في دورته الـ 23، حيث أكد أن المؤتمر يعد فرصة جيدة للقاء حضوريا ومناقشة األوضاع

الصحية وخلق آليات عمل عربية ومنصات لمواجهة التحديات الصحية وعرض تجارب الدول العربية لتبادل الخبرات خاصة بعد

أزمة «كورونا» مما يؤكد على أهمية التعاون والتكافل العربي خاصة في مجال الصحة، مشددا على أن أحداث الحرب في أوكرانيا

أثرت عالميا على األوضاع االقتصادية في كافة الدول. 

وقال د.أبيض ان صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد عبر في أكثر من مناسبة عن محبته للبنان واللبنانيين وحرصه على

توفير كل ما يساعد على تخطي المحنة التي يعيشها في مختلف المجاالت، وكذلك ال ننسى دور سمو األمير الراحل الشيخ صباح

األحمد - أمير اإلنسانية - الذي وقف إلى جانب لبنان في المحافل اإلقليمية والدولية. 

وأشار وزير الصحة إلى مساهمات الكويت والهالل األحمر عند وقوع انفجار مرفأ بيروت، حيث بادرت الكويت في حينها بإنشاء

جسر جوي نقلت عبره 18 طائرة وأكثر من 820 طنا من المعونات اإلغاثية والمستلزمات الصحية، الفتا إلى مبادرة الهالل األحمر

في تأهيل عدد من الشقق المتضررة من جراء انفجار المرفأ الذي وقع في أغسطس من العام 2020. 

وذكر انه كان مديرا لمستشفى رفيق الحريري قبل توليه مهام الوزارة وكان يشهد مساعدات ومساهمات الكويت، مثمنا ما قامت

به جمعية الهالل األحمر الكويتي كأول منظمة إنسانية تبادر بتوفير اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» وتنفيذ حملة تطعيم

شملت اللبنانيين والالجئين السوريين والفلسطينيين آنذاك.

الكويت - لبنان
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يمر بها، موجها الشكر ل جمعية الهالل األحمر الكويتي وغيرها من المؤسسات

والجهات على المساعدات اإلنسانية التي ال تنتهي. 

جاء ذلك خالل تصريحات خاصة لـ «األنباء» على هامش مشاركته في مؤتمر

اتحاد المستشفيات العربية في القاهرة في دورته الـ 23، حيث أكد أن المؤتمر يعد فرصة جيدة للقاء حضوريا ومناقشة األوضاع

الصحية وخلق آليات عمل عربية ومنصات لمواجهة التحديات الصحية وعرض تجارب الدول العربية لتبادل الخبرات خاصة بعد

أزمة «كورونا» مما يؤكد على أهمية التعاون والتكافل العربي خاصة في مجال الصحة، مشددا على أن أحداث الحرب في أوكرانيا

أثرت عالميا على األوضاع االقتصادية في كافة الدول. 

وقال د.أبيض ان صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد عبر في أكثر من مناسبة عن محبته للبنان واللبنانيين وحرصه على

توفير كل ما يساعد على تخطي المحنة التي يعيشها في مختلف المجاالت، وكذلك ال ننسى دور سمو األمير الراحل الشيخ صباح

األحمد - أمير اإلنسانية - الذي وقف إلى جانب لبنان في المحافل اإلقليمية والدولية. 

وأشار وزير الصحة إلى مساهمات الكويت والهالل األحمر عند وقوع انفجار مرفأ بيروت، حيث بادرت الكويت في حينها بإنشاء

جسر جوي نقلت عبره 18 طائرة وأكثر من 820 طنا من المعونات اإلغاثية والمستلزمات الصحية، الفتا إلى مبادرة الهالل األحمر

في تأهيل عدد من الشقق المتضررة من جراء انفجار المرفأ الذي وقع في أغسطس من العام 2020. 

وذكر انه كان مديرا لمستشفى رفيق الحريري قبل توليه مهام الوزارة وكان يشهد مساعدات ومساهمات الكويت، مثمنا ما قامت

به جمعية الهالل األحمر الكويتي كأول منظمة إنسانية تبادر بتوفير اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» وتنفيذ حملة تطعيم

شملت اللبنانيين والالجئين السوريين والفلسطينيين آنذاك.

الكويت - لبنان
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مؤسسة حمد الطبیة تشارك في ملتقى اتحاد المستشفیات العربیة

الدوحة - قنا 12 مارس 2022 14:36

فیس بوك
تویتر

جوجل بلس

تشارك مؤسسة حمد الطبیة في فعالیات الملتقى السنوي الثالث والعشرین التحاد المستشفیات العربیة، والذي تنطلق أعمالھ في القاھرة یوم /االثنین/ المقبل تحت عنوان "نحو إطالق استراتیجیات رعایة صحیة جدیدة". 
ویشارك في الملتقى، الذي یقام بالتزامن مع اجتماع وزراء الصحة العرب، قادة ومزودي الرعایة الصحیة في البلدان العربیة، لبحث المستجدات في قطاع الرعایة الصحیة، كما یشھد المشاركون الفعالیات العلمیة

وجلسات النقاش المفتوح ومعرض المستلزمات الطبیة. 

وتحرص مؤسسة حمد الطبیة على التواجد في ھذا الملتقى، الذي یستمر یومین، للتعریف بتطورات الرعایة الصحیة في قطر واإلطالع على المستجدات في مجال الرعایة الصحیة على المستویین اإلقلیمي والدولي. 

وقال السید علي عبدهللا الخاطر رئیس لجنة االتصال العلیا للرعایة الصحیة بوزارة الصحة العامة الرئیس التنفیذي لالتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبیة رئیس وفد المؤسسة المشارك بالملتقى، إن خدمات الرعایة
الصحیة التي تقدمھا مؤسسة حمد الطبیة تحقق المعاییر العالمیة من حیث الجودة والتطور، مشیرا إلى أن المشاركة في الملتقى تأتي من أجل تبادل الخبرات مع مؤسسات الرعایة الصحیة في البلدان العربیة، والتعریف
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بالتطورات التي یشھدھا قطاع الرعایة الصحیة في دولة قطر وما تقدمھ مؤسسة حمد الطبیة باعتبارھا المزود الرئیس لخدمات الرعایة الصحیة في الدولة. 

وأضاف ان مشاركة المؤسسة في الملتقیات والمعارض الصحیة الكبرى یأتي ضمن خططھا االستراتیجیة للتواجد إقلیمیاً ودولیا في كافة الفعالیات الصحیة، ولذا تحرص المؤسسة على المشاركة بفعالیة في ملتقى اتحاد
المستشفیات العربیة، لمواكبة المستجدات العالمیة في مجال الرعایة الصحیة والتعرف على التطور الحاصل في البرامج العالجیة واإلدارة الصحیة وتبادل الخبرات والمناقشات مع قادة الرعایة الصحیة من المشاركین

في الجلسات النقاشیة والمعرض المصاحب.

وتشارك مؤسسة حمد الطبیة في جلستین نقاشیتین، حیث یلقي السید ناصر النعیمي نائب الرئیس لقطاع الجودة مدیر مركز خبرات ومشاركات المرضى والموظفین بمؤسسة حمد الطبیة محاضرتین حول التحول
الرقمي في قضایا الصحة العامة والتوجھ إلى الرعایة المرتكزة على المریض، بینما یقوم السید محمد مبارك النعیمي نائب رئیس اتحاد المستشفیات العربیة بإدارة جلسة نقاشیة بعنوان "طرق جدیدة للنھوض بقطاع

الرعایة الصحیة في البلدان العربیة". 

كما تتواجد مؤسسة حمد الطبیة في المعرض المقام ضمن فعالیات الملتقى بمشاركة عدد كبیر من المؤسسات الصحیة العربیة والشركات العالمیة في مجال تقدیم الخدمات الطبیة وإنتاج المعدات الخاصة بھا، حیث یتم
عرض أحدث االكتشافات والتقنیات في مختلف المجاالت الطبیة. ویستقطب المعرض مختلف العاملین في قطاع الرعایة الصحیة من موزعین وشركات مصنعة ووكاالت توزیع خدمات الرعایة الصحیة من كافة

الدول العربیة.

الوسوم

مؤسسة حمد الطبیة
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عدد المشاهدات 2757المصدر : األنباءالخميس 2022/3/17

وزير الصحة اللبناني د.فراس أبيض متحدثا للزميلة
هناء السيد

أشاد بدور الكويت ودعمها الدائم والمستمر للبنان

وزير الصحة اللبناني لـ «األنباء»: آليات عمل عربية ومنصات لمواجهة التحديات الصحية وتبادل
الخبرات

القاهرة - هناء السيد

أعرب وزير الصحة اللبناني د.فراس أبيض عن تقديره لحرص الكويت على

مساعدة لبنان المستمرة، مشيدا بالعالقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين

ووقوف الكويت أميرا وحكومة وشعبا إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي

يمر بها، موجها الشكر ل جمعية الهالل األحمر الكويتي وغيرها من المؤسسات

والجهات على المساعدات اإلنسانية التي ال تنتهي. 

جاء ذلك خالل تصريحات خاصة لـ «األنباء» على هامش مشاركته في مؤتمر

اتحاد المستشفيات العربية في القاهرة في دورته الـ 23، حيث أكد أن المؤتمر يعد فرصة جيدة للقاء حضوريا ومناقشة األوضاع

الصحية وخلق آليات عمل عربية ومنصات لمواجهة التحديات الصحية وعرض تجارب الدول العربية لتبادل الخبرات خاصة بعد

أزمة «كورونا» مما يؤكد على أهمية التعاون والتكافل العربي خاصة في مجال الصحة، مشددا على أن أحداث الحرب في أوكرانيا

أثرت عالميا على األوضاع االقتصادية في كافة الدول. 

وقال د.أبيض ان صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد عبر في أكثر من مناسبة عن محبته للبنان واللبنانيين وحرصه على

توفير كل ما يساعد على تخطي المحنة التي يعيشها في مختلف المجاالت، وكذلك ال ننسى دور سمو األمير الراحل الشيخ صباح

األحمد - أمير اإلنسانية - الذي وقف إلى جانب لبنان في المحافل اإلقليمية والدولية. 

وأشار وزير الصحة إلى مساهمات الكويت والهالل األحمر عند وقوع انفجار مرفأ بيروت، حيث بادرت الكويت في حينها بإنشاء

جسر جوي نقلت عبره 18 طائرة وأكثر من 820 طنا من المعونات اإلغاثية والمستلزمات الصحية، الفتا إلى مبادرة الهالل األحمر

في تأهيل عدد من الشقق المتضررة من جراء انفجار المرفأ الذي وقع في أغسطس من العام 2020. 

وذكر انه كان مديرا لمستشفى رفيق الحريري قبل توليه مهام الوزارة وكان يشهد مساعدات ومساهمات الكويت، مثمنا ما قامت

به جمعية الهالل األحمر الكويتي كأول منظمة إنسانية تبادر بتوفير اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» وتنفيذ حملة تطعيم

شملت اللبنانيين والالجئين السوريين والفلسطينيين آنذاك.

الكويت - لبنان
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