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بدعوة من الھیئة المصریة للشراء الموحد واالمداد والتموین الطبي  وإدارة التكنولوجیا الطبیة، شارك 
 Africa Healthوفد من إتحاد المستشفیات العربیة في المعرض والمنتدى الطبي األفریقي االول
Excon  الذي عقد في القاھرة برعایة وحضور فخامة الرئیس عبد الفتاح السیسي من 5 إلى 7 یونیو 

2022 في مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض تحت شعار "بوابتك نحو االبتكار والتجارة". 
ترأس الوفد رئیس اإلتحاد النائب األستاذ فادي عالمة وشارك في الوفد األمین العام  البروفسور توفیق 
اإلدارة والمجلس  إلى جانب أعضاء من مجلس  بویز  یمین  الیس  السیدة  التنفیذیة  المدیرة  خوجھ، 

التنفیذي. 

شرف  لھ  كان  إذ  األصعدة  من  العدید  على  دولي  كشریك  الحدث  في  الفتة   مشاركة  لإلتحاد  وكان 
المشاركة في الحفل اإلفتتاحي للحدث الذي حضره فخامة الرئیس عبد الفتاح السیسي باالضافة إلى 
مشاركتھ العلمیة ولقاءاتھ العملیة التي عقدھا مع مختلف االفرقاء لمناقشة سبل التعاون والتكامل 

والشراكات في سبیل االرتقاء بالخدمات الصحیة العربیة واألفریقیة.  
ویعد ھذا الملتقى بمثابة المحور القاري بین الجھات المعنیة بالرعایة الصحیة من أفریقیا وجمیع أنحاء 
العالم لیكون الملتقى السنوي األكبر الذي یخطو نحو فتح آفاق التعاون بین جمیع الجھات المعنیة 

بالرعایة الصحیة بمصر والدول اإلفریقیة المجاورة.
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تعاون  بروتوكول  العربیة  المستشفیات  إتحاد  االول، وقع  األفریقي  الطبي  والمنتدى  المعرض  خالل 
مشترك مع الھیئة العامة لإلعتماد والرقابة الصحیة  بھدف تعزیز إعتماد المنشآت الصحیة ونشر ثقافة 

الجودة على المستوى العربي واألفریقي.
قام بتوقیع البروتوكول النائب األستاذ فادي عالمة - رئیس اتحاد المستشفیات العربیة والدكتور أشرف 
إسماعیل- رئیس ھیئة االعتماد والرقابة الصحیة بحضور البروفسور توفیق خوجة - أمین عام إتحاد 
المستشفیات العربیة،  السیدة الیس یمین بویز- المدیرة التنفیذیة لإلتحاد و اعضاء المجلس التنفیذي 
التنفیذي في االتحاد ، إضافة الى  الدكتور علي أبو قرین والدكتور یوسف باسیم - عضو المجلس 

الدكتور إسالم أبو یوسف - نائب رئیس الھیئة العامة لإلعتماد والرقابة الصحیة.

ویھدف البروتوكول الى وضع إطار للتعاون بین اإلتحاد و الھیئة لتوحید جھودھما في تعزیز مفھوم 
التمیز والنھوض بجودة الخدمات الصحیة عن طریق البرامج المشتركة في تقییم أداء المستشفیات، 
الجدیدة في  النظرة  تبني  للبیئة، وفي  الخضراء صدیقة  المستشفیات  بأھمیة  وإعداد حمالت توعیة 
تصمیم المرافق الصحیة العربیة، إلى جانب التعاون المشترك حول نشر ثقافة الجودة بین العاملین في 
سالمة  برنامج  في  الطبیة  الكوادر  كفاءة  رفع  على  العمل  إلى  یھدف  كما  العربي.  الصحي  القطاع 
المرضى ومكافحة العدوى بالمستشفیات والمراكز الصحیة العربیة، والعمل في تطویر الصحة الرقمیة 
لتطویر القطاع الصحي العربي، فضال عن تنظیم برنامج خاص لتأھیل المستشفیات العربیة للحصول 
على االعتماد، والتعاون المشترك بین الجھتین في تدریب الكوادر الصحیة العربیة في مجال تطبیق 

نظم جودة الخدمات الصحیة.
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تشرف اتحاد المستشفیات العربیة بزیارة مقر الھیئة العامة للرعایة الصحیة وعقد إجتماع مع الدكتور 
أحمد السبكي رئیس الھیئة ومناقشة سبل التعاون وتسلیط الضوء على التجربة الناجحة المصریة في 
تطویرمنظومة الصحة ومشاركتھا مع باقي الدول العربیة لإلستفادة من ھذه التجربة. كما تم دعوة 

اإلتحاد لزیارة میدانیة للمستشفیات التابعة للھیئة للتعرف عن كثب على ما تم إنجازه.

وتخلل الزیارة توقیع بروتوكول تعاون بین إتحاد المستشفیات العربیة والھیئة العامة للرعایة الصحیة 
في مصر بھدف تطویر وتحسین أداء المرافق الصحیة التابعة للھیئة وتأھیل العاملین فیھا من خالل 
التدریب لتقدیم أجود الخدمات الصحیة للمواطنین واالستفادة من اإلستراتیجیات الصحیة التي أطلقھا 
االتحاد فیما خص تطویر الصحة الرقمیة، النظرة الجدیدة في تصمیم المرافق الصحیة العربیة وخطة 

التأھب للكوارث والطوارئ.   
قام بتوقیع البروتوكول البروفسور توفیق خوجة - أمین عام اتحاد المستشفیات العربیة والدكتور أحمد 
السبكي – رئیس مجلس إدارة الھیئة العامة للرعایة الصحیة ، بحضور السیدة الیس یمین بویز- 
المدیرة التنفیذیة لالتحاد ، الدكتور علي أبو قرین- عضو المجلس التنفیذي في االتحاد والدكتور یوسف 
باسیم - عضو المجلس التنفیذي في االتحاد و الدكتور ھاني راشد – نائب رئیس الھیئة العامة للرعایة 

الصحیة والدكتور أحمد حنفي- مستشار رئیس الھیئة للشؤون العالجیة والتمیز االكلینیكي.
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في اطار التعاون البناء وارساًء للدور والھدف الذي یسعى الیھ اتحاد المستشفیات العربیة بتعزیز 
الشراكات مع المنظمات والھیئات الصحیة، عقد اجتماع بین المدیر االقلیمي لمنظمة الصحة العالمیة 
الدكتور احمد المنظري والدكتور علي ابوقرین عضو المجلس التنفیذي في اتحاد المستشفیات العربیة 
والدكتور  المنشور  لإلدراج  للشراكات  األعلى  المدیر  باشا  قیصر  الدكتور  المنظمة  خبراء  بحضور 

عوض مطریة مدیر قسم النظم الصحیة والتغطیة الصحیة الشاملة. 
تناول اإلجتماع نقاط التعاون بین المنظمة واالتحاد وكیفیة العمل معھا على استراتیجیات التي وضعھا 
المجلس التنفیذي وقد رحب سعادة المدیر االقلیمي بطروحات االتحاد واھدافھ وتوافق المجتمعون على 

وضع خطة وتوقیع اتفاقیة تعاون ترمي لتعزیز االنظمة والقطاع الصحي العربي.
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كما تخلل الزیارة توقیع  مذكرة تفاھم  بین إتحاد المستشفیات العربیة والجامعة البریطانیة في مصر 
الكوادر الصحیة والمساھمة في تنمیة وصقل مھارات طالب  العلمیة وتعزیز  تبادل الخبرات  بھدف 

الجامعة البریطانیة وإكتسابھم خبرة عملیة في الرعایة الصحیّة.

وقد وقع  المذكرة النائب األستاذ فادى عالمة - رئیس إتحاد المستشفیات العربیة واألستاذ الدكتور 
محمد لطفي رئیس الجامعة البریطانیة في مصر بحضور االستاذة الیس یمین بویز - المدیرة التنفیذیة 
في اتحاد المستشفیات العربیة واعضاء وفد المجلس التنفیذي في اإلتحاد وكبار المسؤولین والعمداء 

في الجامعة.

وتھدف المذكرة إلي إجراء دوارت توعیة مجانیّة وندوات لطالب الجامعة البریطانیة في مصر حول 
تخصصیة  علمیة  مؤتمرات  وإقامة  وتنظیم  الصحیة،  بالرعایة  الصلة  ذات  الموضوعات  مختلف 
مشتركة بالتنسیق بین الطرفین، فضًال عن مشاركة إتحاد المستشفیات العربیة في المؤتمرات وورش 
العمل والدوارت التدریبیة التي تنظمھا الجامعة البریطانیة في مصر للخبراء  والمدربین والعاملین في 

القطاع الصحي.
في  خبرة عملیة  باكتساب  الراغبین  البریطانیة  الجامعة  لطالب  تدریبیة  تأمین فرص  والعمل على   
الرعایة الصحیّة، والتعاون بین الطرفین في إعداد حمالت توعیة وإصدار المنشورات لزیادة الوعي 

حول كافة الموضوعات ذات الصلة بالرعایة الصحیة.
وقد قام الوفد بجولة میدانیة للجامعة وتفقد بعض الكلیات الخاصة بھا واالطالع على ما تم إنجازه وما 

تقدمھ الجامعة من خدمات. 
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