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ﻛﺘﺐ إﺑﺮاﻫﯿﻢ أﺣﻤﺪ
اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺻﺒﺎح اﻟﯿﻮم ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺴﻨﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻹﺗﺤﺎد اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﻔﻨﺪق ﻣﺎرﯾﻮت اﻟﻘﺎﻫﺮة – ﻣﺼﺮ ،
وﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﯾﻮﻣﯿﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،وزارات اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﺪول ﺷﺮق
ً
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻷﻃﺒﺎء واﻟﺘﻤﺮﯾﺾ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﻤﺠﻠﺲ وزراء اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺮب
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،وﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻤﺪ اﻟﻄﺒﯿﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺔ إدارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ اﺑﻮﻇﺒﻲ .
وﺳﯿﻜﻮن ﻣﺤﻮر اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم “اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ أزﻣﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ” ﺣﯿﺚ ﺳﯿﻄﺮح اﻹﺗﺤﺎد
إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﺧﺒﺮاء ﻻﻣﻌﯿﻦ ﻋﺎﻟﻤﯿﯿﻦ وﻋﺮب ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اي
ازﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ وﺳﻮف ﯾﻨﺎﻗﺶ ﻣﻮاﺿﯿﻊ اﻟﻈﻬﻮر اﻗﻮى ﺑﻌﺪ أزﻣﺔ وﺑﺎء اﻟﻜﻮﻓﯿﺪ –  ، ١٩اﻟﻄﺮق 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 اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ
اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ .ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﺮﺿﺎً ﻣﺘﺨﺼﺼﺎً 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 ً
ﺣﻔﻼ ﻣﻤﯿﺰاً ﯾﺤﻀﺮه ﻋﺪة وزراء ﺻﺤﺔ ﻋﺮب وﺷﺨﺼﯿﺎت ﺻﺤﯿﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﯾﻄﺮح ﺧﻼﻟﻪ اﻹﺗﺤﺎد إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﻪ ﻟﻌﺎم
 2025 – 2022واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻨﺎوﯾﯿﻦ وﻣﺒﺎدرات ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﯾﻠﯿﻪ ﺣﻔﻞ ﺗﻜﺮﯾﻢ ﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﯿﺦ
ﻋﺒﺪاﷲ 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
واﻹﺳﺘﺸﻔﺎء ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻋﺪﯾﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،دوﻟﺔ اﻷﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ،دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﯾﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ  ،اﻷردن ،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 2022الذي
يقام في القاهرة بتاريخ  15 – 14مارس  2022في 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 معرًض ا متخصًص ا

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 حفاًل ختامًي ا مميًز ا يحضره عدة وزراء صحة عرب وشخصيات صحية عربية يطرح خالله االتحاد
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استراتيجيته لعام  2025 – 2022والتي 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.

منظمة الصحة

وزراء الصحة العرب

الشراكة االستراتيجية

شرق المتوسط

أبوظبي

الرعاية الصحية

المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب

المكتب التنفيذي

دول شرق المتوسط

مواد متعلقة

الرعاية الصحية توجه رسالة شكر وتقدير للكوادر النسائية بمقرها الرئيسي وبكافة فروعها
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صحة وتعليم

إطالق استراتيجيات رعاية
صحية جديدة” عنوان الملتقى
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كتب إبراهيم أحمد
يعقد إتحاد المستشفيات العربية هذا العام ملتقاه السنوي الثالث والعشرين Medhealth
 Cairo 2022الذي يقام في القاهرة بتاريخ  15 – 14مارس  2022في فندق ماريوت
القاهرة – مصر 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 هذا 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 مواجهة اي ازمة مستقبلية وسوف
يناقش مواضيع الظهور اقوى بعد أزمة وباء الكوفيد –  ، ١٩الطرق الجديدة للنهوض بقطاع
الرعاية الصحية في الدول العربية ،الكوارث والطوارىء :إستعداد جهوزية 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 يتضمنها هذا الملتقى هي وقفته التكريمية للقطاع
الصحي المصري والذي تلعبه دولة مصر الشقيقة والنهضة الموصوفة في منظومة التأمين
الصحي الشامل الجديدة بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي  ،والتي
استعدت من إتحاد المستشفيات العربية التوقف عندها لتكون امثولة للعالم العربي ،وبصددها
سيتم تكريم بتكريم ستة شخصيات وجهات بذلت الجهود لتحقيق هذا الموضوع وهم اصحاب
السعادة اللواء الطبيب بهاء الدين زيدان  ،الدكتور اشرف اسماعيل  ،الدكتور تامر عصام ،
الدكتور احمد السبكي ،المهندس حسام صادق وغرفة مقدمي الخدمات الصحية في القطاع
الخاص.
كما يتضمن حفًال ختاميًا مميزًا يحضره عدة وزراء صحة عرب وشخصيات صحية عربية
يطرح خالله اإلتحاد إستراتيجيته لعام  2025 – 2022والتي تتضمن عناويين ومبادرات
تعود بالفائدة على القطاع الصحي العربي يليه حفل تكريم لسمو الشيخ عبدهللا بن حامد رئيس
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دائرة الصحة في ابوظبي  ،مؤسسة حمد الطبية  ،وغيرهم …

/إطالق-استراتيجيات-رعاية-صحية-جديدة-عنhttps://elahrarpress.com/2022/03/08/

إطالق استراتيجيات رعاية صحية جديدة” عنوان الملتقى الثالث والعشرين إلتحاد المستشفيات العربية في القاهرة – جريدة االحرار االلكترونية

3/15/22, 11:48 AM

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 الجمهورية اللبنانية ،
األردن ،العراق  ،جمهورية مصر العربية وغيرهم  ،إضافة إلى وزراء الصحة العرب وكبار
الموظفين في وزارات الصحة العربية.

mahmood
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انطالق فعاليات الملتقى الـ  23التحاد المستشفيات العربية بالقاهرة – جريدة االحرار االلكترونية

3/15/22, 10:20 AM

 الرئيسية  /صحة وتعليم
صحة وتعليم

انطالق فعاليات الملتقى الـ  23التحاد
المستشفيات العربية بالقاهرة
mahmood
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انطالق فعاليات الملتقى الـ  23التحاد المستشفيات العربية بالقاهرة – جريدة االحرار االلكترونية

3/15/22, 10:20 AM

انطلقت صباح اليوم فعاليات الملتقى السنوى الثالث والعشرين إلتحاد المستشفيات العربية بفندق ماريوت
القاهرة – 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 هذا 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 مواجهة اي ازمة مستقبلية وسوف يناقش مواضيع الظهور اقوى بعد أزمة وباء الكوفيد – ، ١٩
الطرق الجديدة للنهوض بقطاع الرعاية الصحية في الدول العربية ،الكوارث والطوارىء :إستعداد جهوزية
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 يتضمنها هذا الملتقى هي وقفته التكريمية للقطاع الصحي المصري والذي
تلعبه دولة مصر الشقيقة والنهضة الموصوفة في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بتوجيه من فخامة
رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي  ،والتي استعدت من إتحاد المستشفيات العربية التوقف عندها لتكون
امثولة للعالم العربي ،وبصددها سيتم تكريم بتكريم ستة شخصيات وجهات بذلت الجهود لتحقيق هذا الموضوع
وهم اصحاب السعادة اللواء الطبيب بهاء الدين زيدان  ،الدكتور اشرف اسماعيل  ،الدكتور تامر عصام ،
الدكتور احمد السبكي ،المهندس 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  2025 – 2022والتي 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 ،
وغيرهم …
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 الجمهورية اللبنانية  ،األردن ،العراق  ،جمهورية مصر العربية وغيرهم  ،إضافة إلى
وزراء الصحة العرب وكبار الموظفين في وزارات الصحة العربية.

mahmood
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كتب إبراهيم أحمد
انطلقت صباح اليوم فعاليات الملتقى السنوى الثالث والعشرين إلتحاد المستشفيات العربية بفندق ماريوت القاهرة  -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 هذا 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 مواجهة اي ازمة مستقبلية وسوف يناقش مواضيع الظهور اقوى بعد أزمة
وباء الكوفيد  ، ١٩ -الطرق الجديدة للنهوض بقطاع الرعاية الصحية في الدول العربية ،الكوارث والطوارىء :إستعداد جهوزية 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 يتضمنها هذا الملتقى هي وقفته التكريمية للقطاع الصحي المصري والذي تلعبه دولة مصر الشقيقة والنهضة
الموصوفة في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي  ،والتي استعدت من إتحاد المستشفيات
العربية التوقف عندها لتكون امثولة للعالم العربي ،وبصددها سيتم تكريم بتكريم ستة شخصيات وجهات بذلت الجهود لتحقيق هذا الموضوع وهم اصحاب
السعادة اللواء الطبيب بهاء الدين زيدان  ،الدكتور اشرف اسماعيل  ،الدكتور تامر عصام  ،الدكتور احمد السبكي ،المهندس 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  2025 – 2022والتي 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  ،وغيرهم ...
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 الجمهورية اللبنانية  ،األردن ،العراق  ،جمهورية مصر
العربية وغيرهم  ،إضافة إلى وزراء الصحة العرب وكبار الموظفين في وزارات الصحة العربية.

تعليقات 
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انطالق فعاليات الملتقى الـ  23التحاد المستشفيات العربية بالقاهرة
ال يوجد تعليقات فى :صحة فى :مارس  2022 ,14كتبهadmin :

كتب إبراهيم أحمد
انطلقت صباح اليوم فعاليات الملتقى السنوى الثالث والعشرين إلتحاد المستشفيات العربية بفندق ماريوت القاهرة – 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 هذا 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 مواجهة اي ازمة مستقبلية وسوف يناقش مواضيع الظهور اقوى بعد أزمة وباء الكوفيد – ١٩
 ،الطرق الجديدة للنهوض بقطاع الرعاية الصحية في الدول العربية ،الكوارث والطوارىء :إستعداد جهوزية 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 يتضمنها هذا الملتقى هي وقفته التكريمية للقطاع الصحي المصري والذي تلعبه دولة مصر الشقيقة والنهضة الموصوفة في
منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي  ،والتي استعدت من إتحاد المستشفيات العربية التوقف عندها لتكون
امثولة للعالم العربي ،وبصددها سيتم تكريم بتكريم ستة شخصيات وجهات بذلت الجهود لتحقيق هذا الموضوع وهم اصحاب السعادة اللواء الطبيب بهاء الدين زيدان ،
الدكتور اشرف اسماعيل  ،الدكتور تامر عصام  ،الدكتور احمد السبكي ،المهندس 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  2025 – 2022والتي 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  ،وغيرهم …
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 الجمهورية اللبنانية  ،األردن ،العراق  ،جمهورية مصر العربية وغيرهم  ،إضافة
إلى وزراء الصحة العرب وكبار الموظفين في وزارات الصحة العربية.
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بمشاركة سعودية ..تجُّمع عربي يبحث االستراتيجيات
الجديدة لإلدارة الصحية بعد كورونا

يناقش الكوارث والطوارئ ودور المرأة في القيادة الصحية والصحة الرقمية

عبدهللا الراجحي
تم النشر في  13 :مارس 7:06 ,2022 ,مساًء

يبحث تجُّم ع طبي ،دعا إليه اتحاد المستشفيات العربية عبر ملتقاه السنوي الثالث والعشرين،
وُيعقد غًد ا 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
Share
via
ومنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط ،والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء
العربية،
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المنظمات
والعديد من
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محليات األطباء
إلى نقابات
إضافة
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الصحة
أعمال تقنية
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محطات
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بلحظة
لحظة
الرئيسية
Facebook
والجمعيات الصحية العربية ،بالشراكة االستراتيجية مع مؤسسة حمد الطبية ،ومشاركة إدارة
الصحة في أبوظبي.
Twitter
وبَّين "خوجة" أن الملتقى يبحث هذا العام االستراتيجيات الجديدة في اإلدارة الصحية بعد أزمة
LinkedIn
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.
Whatsapp
وأضاف "خوجة"" :اللقاء يناقش أيًض ا مواضيع :ظهور أقوى بعد أزمة وباء الكوفيد  ،19 -والطرق
الجديدة للنهوض بقطاع الرعاية الصحية في الدول العربية ،والكوارث والطوارئ استعداًد ا
وجاهزية وتنفيًذ ا ،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 معرًض ا متخصًص ا ،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
استراتيجيته لعام  ،2025 – 2022التي تتضمن عناوين ومبادرات واستراتيجيات سُت قَّد م الحًق ا،
وتعود بالفائدة على القطاع الصحي العربي.
ويتم خالل الملتقى تكريم الشيخ عبدهللا بن حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي ،مؤسسة حمد
الطبية ووزيَر ْي 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.
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 ،متسلًح ا بمشاريع
Share via
قوية ،تنهض بالنظم الصحية العربية ،وتجعلها في مصاف النظم الصحية القوية المتقدمة
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يبحث تجمع طبي دعا إليه إتحاد المستشفيات العربية عبر ملتقاه السنوي الثالث والعشرين الذي يعقد اليوم في
القاهرة اإلستراتيجيات الجديدة في اإلدارة الصحية ما بعد أزمة كوفيد ، 19
وأوضح أمين عام المستشفيات العربية البروفيسور توفيق أحمد خوجة  ،أن هذا الملتقى السنوي الثالث والعشرين
يعقد بالتعاون مع جامعة الدول العربية ،وزارات الصحة العربية ،منظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط،
المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب إضافة إلى نقابات األطباء والتمريض في الدول العربية والعديد من
المنظمات والجمعيات الصحية العربية ،وبالشراكة اإلستراتيجية مع مؤسسة حمد الطبية ومشاركة إدارة الصحة في
ابوظبي  ،مبيًن ا أن الملتقى يبحث هذا العام اإلستراتيجيات الجديدة في اإلدارة الصحية ما بعد أزمة كوفيد  ، 19حيث
سيطرح الملتقى عبر جلساته إستراتيجيات جديدة يقدمها خبراء عالميين وعرب تعود بالمنفعة على القطاع الصحي
العربي وتساعده على مواجهة أي أزمة مستقبلية.
وأضاف “خوجة”  :اللقاء يناقش أيًضا مواضيع الظهور أقوى بعد أزمة وباء الكوفيد –  ، 19والطرق الجديدة
للنهوض بقطاع الرعاية الصحية في الدول العربية ،الكوارث والطوارىء “استعداد وجاهزية 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 الملتقى معرضًا متخصصًا يفسح
المجال أمام مقدمي الخدمات بعرض آخر ما توصل إليه العلم والتطور في قطاع الرعاية الصحية.

كتب بواسطة صحيفة البالد
أول جريدة سعودية أسسها :محمد صالح نصيف في  1350/11/27هـ الموافق  3أبريل 1932
ميالدي .وعاودت الصدور باسم (البالد السعودية) في  1365/4/1هـ  1946/3/4م
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يقوم تجُّم ع طبي ،يدعو إليه اتحاد المستشفيات العربية أثناء ملتقاه السنوي الثالث والعشرين ،ومن المقرر
عقده غًد ا 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 أيًض ا مواضيع :ظهور أقوى بعد أزمة وباء الكوفيد  ،19 -والطرق الجديدة
للنهوض بقطاع الرعاية الصحية في الدول العربية ،والكوارث والطوارئ استعداًد ا وجاهزية وتنفيًذ ا ،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 معرًض ا
متخصًص ا ،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
السبيك ،المهندس حسام صادق وغرفة مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص.
كما يتضمن الملتقى إعالن اتحاد المستشفيات العربية استراتيجيته لعام  ،2025 - 2022التي تتضمن عناوين
ومبادرات واستراتيجيات سُت قَّد م الحًق ا ،وتعود بالفائدة على القطاع الصحي العربي.
ويتم خالل الملتقى تكريم الشيخ عبد هللا بن حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي ،مؤسسة حمد الطبية
ووزيَر ْي 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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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 ،متسلًح ا بمشاريع قوية ،تنهض بالنظم الصحية العربية ،وتجعلها
في مصاف النظم الصحية القوية المتقدمة محققة طموح الشعوب العربية.
وفي سياق متصل ،ثَّم ن مجلس وزراء الصحة العرب والمكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق
المتوسط ،ووزارات الصحة في الوطن العربي ،مسيرة اتحاد المستشفيات العربية العلمية البناءة ،مؤكًد ا 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
 ١٥ﻣﺎﺭﺱ٢٠٢٢ ،
ﻣﺻﺭ

ﺍﻟﺳﻭﻳﺩﻱ :ﻣﺷﺎﺭﻛﺗﻧﺎ ﻓﺭﺻﺔ ﻹﺑﺭﺍﺯ ﻧﺟﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﻭﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ﻟﻠﺗﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺳﻭﻳﺩﻱ :ﺃﻓﺗﺗﺎﺡ ﻣﺳﺗﺷﻔﻲ ﺃﻫﻝ ﻣﺻﺭ ﻟﻠﺣﺭﻭﻕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺷﻬﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻷﻛﺑﺭ ﻣﻥ
ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﻲ
ﺍﻟﻁﺑﻲ
ﺍﻟﻁﺎﻗﻡ
ﺷﺎﺭﻛﺕ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺃﻫﻝ ﻣﺻﺭ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺩ .ﻫﺑﺔ ﺍﻟﺳﻭﻳﺩﻱ ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺃﻣﻧﺎء ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺩﻯ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ  15-14ﻣﺎﺭﺱ
 2022ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺑﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻟﺷﺭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ،ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺻﺣﺔ

ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﻣﻧﺗﺩﻯ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ ﻭﺷﻣﺎﻝ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ،ﺟﻣﻌﻳﺎﺕ ﻭﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ.
ﺍﻟﺩﻭﻝ
ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺭﻋﺎﻳﺔ
ﺗﺣﺕ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻟﺩﻭﻝ
ﻓﻲ
ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ
ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺩ .ﺍﻟﺳﻭﻳﺩﻱ ﻋﻘﺏ ﺗﻛﺭﻳﻣﻬﺎ ﺍﻟﻧﺳﺧﺔ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﻛﻌﺿﻭ ﻣﻥ ﺍﻋﺿﺎء ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻥ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﻭﻗﺎﻣﺕ ﺑﺈﻟﻘﺎء ﻛﻠﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﻌﺎﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ،ﺑﺎﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﺅﺗﻣﺭ ،ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻗﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﺗﺣﺕ ﻋﻧﻭﺍﻥ “ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺷﺭﻕ ،ﻧﺷﺭﻕ ﻛﻠﻧﺎ ﻣﻌﻬﺎ” ،ﺑﺣﺿﻭﺭ ﻧﺳﺭﻳﻥ ﻗﻁﺎﻣﺵ  -ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺣﺳﻳﻥ ﻟﻠﺳﺭﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻭﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭﺓ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﻧﺎﻋﻲ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ﻟﻣﺭﻛﺯ
ﺍﻷﺑﺣﺎﺙ ﻭﺍﻻﺑﺗﻛﺎﺭ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ،ﻭﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭﺓ ﻟﻳﻧﺩﺍ ﺑﺩﺭﺍﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻟﻸﺳﻭﺍﻕ
ﺍﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺷﺭﻛﺔ ﭬﻳﺎﺗﺭﺱ  ،ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭﺓ ﻛﻭﺛﺭ ﻣﺣﻣﻭﺩ – ﺭﺋﻳﺱ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺗﻣﺭﻳﺽ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﻭﻋﺿﻭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺷﻳﻭﺥ
ﻭ ﺩﺍﺭﺕ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭﻳﺔ ﻣﻳﺭﻧﺎ ﺷﻣﺎﺱ  -ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻖ ﻭﻣﺩﻳﺭ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﻭﻛﺎﻧﺕ
ﻓﺎﻋﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻋﻥ ﺗﺣﻔﻳﺯ ﻗﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺗﻣﻛﻳﻥ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ،ﻭ ﺗﺣﺩﺛﺕ ﺍﻟﺳﻭﻳﺩﻱ
ﻓﻰ ﻛﻠﻣﺗﻬﺎ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﻓﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺻﺣﻰ،ﻭﺗﻭﺟﻬﺕ ﺑﺎﻟﺷﻛﺭ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﺳﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻓﺳﺎﺡ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ
ﺃﻣﺎﻡ "ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺃﻫﻝ ﻣﺻﺭ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ"،ﻟﺗﻛﻭﻥ ﺣﺎﺿﺭﺓ ﻫﻧﺎ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻭﻥ،ﻹﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺭﺏ.
ﻭﻋﺑﺭﺕ ﺩ .ﻫﺑﺔ ﺍﻟﺳﻭﻳﺩﻱ ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺃﻣﻧﺎء ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻫﻝ ﻣﺻﺭ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﻋﻥ ﺳﻌﺎﺩﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ،
ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻣﺗﺩﺍﺩﺍ ﻟﺗﻛﺭﻳﻣﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻧﺳﺧﺔ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ،ﻣﻭﺿﺣﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﻓﺭﺻﺔ ﻹﻟﻘﺎء ﺍﻟﺿﻭء
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻳﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﻌﺗﺯ ﻭﻧﻔﺗﺧﺭ ﻟﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﻣﻥ
ﻧﺟﺎﺣﺎﺕ ﻣﺑﻬﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﺗﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﺳﺗﺛﻣﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ
ﻓﻲ ﺗﻘﻭﻳﺔ ﻭﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳﺭ ﻣﺳﺑﻭﻕ ﻭﺳﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻣﺩ ﻳﺩ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﺑﺎﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻠﺯﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻷﻛﺳﺟﻳﻥ ﻭﺍﻟﺧﺑﺭﺍﺕ ﻟﻣﻌﻅﻡ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﻭﺍﻵﻥ ﻣﺻﺭ ﺃﺻﺑﺣﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﺣﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺿﺎﺩﺓ ﻟﻠﻛﻭﻓﻳﺩ  ،19ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻹﻧﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﺕ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺻﺣﺔ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ.
ﻭ ﺍﺿﺎﻓﺕ ﺍﻟﺳﻭﻳﺩﻱ ﺧﻼﻝ ﻛﻠﻣﺗﻬﺎ " ﺃﻥ ﻓﻲ ﻣﺻﺭ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﺗﻣﺛﻝ ﺣﻭﺍﻟﻲ  % 42.4ﻣﻥ ﺍﻷﻁﺑﺎء ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﻳﻥ ،ﻭ
ﺃﻥ  % 91ﻣﻥ ﻁﺎﻗﻡ ﺍﻟﺗﻣﺭﻳﺽ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻌﻣﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺳﺎء ،ﻓﺎﻟﻣﺭﺃﺓ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻛﺑﻳﺭ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻱ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﻭ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻧﺷﺎﻫﺩ ﺍﺳﻣﺎء ﻻﻣﻌﺔ ﻟﻁﺑﻳﺑﺎﺕ ﻗﺩّﻣﻥ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺻﺣﻳﺔ ﻭﻁﺑﻳﺔ ﻋﺑﺭ
ﻋﻣﻠﻬﻥ ﺍﻟﺩﺅﻭﺏ ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﻭﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻷﻣﺭﺍﺽ ﻳُﺷﻬﺩ ﻟﻬﺎ
ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﻭ ﺳﻳﺗﻡ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻲ ﺃﻫﻝ ﻣﺻﺭ ﻟﻠﺣﺭﻭﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﻔﺗﺢ ﺃﺑﻭﺍﺑﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ".
ﺍﻟﺷﻬﻭﺭ
ﺧﻼﻝ
ﻳﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻫﻭ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،ﻏﻳﺭ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻻ ﺗﺑﻐﻲ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺗﻣﺛﻝ ﻭﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ .ﻳﺟﻣﻊ
ﺍﻹﺗﺣﺎﺩ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  1600ﻋﺿﻭ ﻣﻥ  18ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺭﺑﻳﺔ .ﺗﺄﺳﺱ ﺍﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻋﺎﻡ ، 2002ﻭﻫﻭ
ﻳﺷﻛﻝ ﻣﻧﺻﺔ ﻣﺛﺎﻟﻳﺔ ﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﺍﻷﻓﻛﺎﺭ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ،ﻓﺿﻼ ﻋﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻭﻓﺭ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﺻﺩﺭ ﻟﻠﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻭﺍﻹﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ  .ﻳﺭﺑﻁ ﺍﻹﺗﺣﺎﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﻣﺛﻝ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ

ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺯﺭﺍء ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻱ
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 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ.
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دائرة الصحة و"أبوظبي للصحة العامة" تشاركان بالملتقى الـ 23
التحاد المستشفيات العربية
اإلثنين ١٤ ،مارس  ٦:٥٢ - ٢٠٢٢م

أبوظبي في 14مارس/وام /يشارك وفد من دائرة الصحة أبوظبي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في اإلمارة ومركز أبوظبي للصحة
العامة ،يترأسه معالي عبدهللا بن محمد آل حامد رئيس الدائرة في فعاليات الملتقى الثالث والعشرين التحاد المستشفيات العربية الذي افتتح اليوم
بحضور وزراء الصحة العرب.
يضم الوفد ممثلين عن الدائرة والمركز للمشاركة في جملة من الجلسات الحوارية التي ينظمها الملتقى وتتمحور حول "االستراتيجيات الجديدة
في اإلدارة الصحية ما بعد أزمة كوفيد" بمشاركة عدد من المتحدثين مع مختلف البلدان العربية.
ويستعرض الوفد النموذج القيادي والمتميز الذي قدمته أبوظبي خالل االستجابة لجائحة كوفيد 19-وجاهزية اإلمارة في التعامل مع الطوارئ
واألزمات الصحية وكذلك مبادرات الصحة الرقمية في أبوظبي وغيرها من الموضوعات.
وقال معالي عبدهللا بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أبوظبي :يسعدنا التواجد في القاهرة للقاء الشركاء والخبراء في قطاع الرعاية
الصحية وتبادل الخبرات والتجارب التي خضناها على مدى العامين الماضيين واستعراض الخطط المستقبلية الواعدة ألبوظبي ..و يمثل
تواجدنا في الملتقى فرصة هامة لتسليط الضوء على النموذج القيادي الذي حققته أبوظبي في ظل متابعة من القيادة الرشيدة في االستجابة
لجائحة كوفيد 19-واستعراض أبرز العناصر التي ساهمت في نجاحنا في تصدر مدن العالم في التعامل مع الوباء وترسيخ مكانة أبوظبي
كوجهة رائدة في الرعاية الصحية وحاضنة لالبتكار في علوم الحياة.
وقال آل حامد :نتطلع اآلن إلى مرحلة ما بعد كوفيد 19-إلى الخمسين عامًا المقبلة حيث نحرص على ضمان تسخير كل الدروس المستفادة من
الجائحة فقد استطعنا في أبوظبي أن نحول تحدي الوباء إلى فرصة لتسريع العديد من الجهود وتحقيق المنجزات في شتى المجاالت ال سيما
البحث العلمي والسريري والطاقات االستيعابية والجاهزية لحاالت الطوارئ والتعاون الدولي مع شركاء عالميين لتوحيد الجهود واليوم يسعدنا
أن نلتقي شركاءنا في القاهرة لبحث سبل التعاون المشترك واإلمكانات التي يمكن حشدها للمضي بضمان صحة المجتمعات في كال البلدين
وحول العالم.
ومن جانبه أكد امين عام اتحاد المستشفيات العربية البروفسور توفيق خوجه أهمية مشاركة إمارة أبوظبي تجاربها المتميزة في االستجابة
للجائحة التي عصفت بالعالم أجمع و قال  :يسعدنا أن نضيء في الملتقى الثالث والعشرين على الجهود الجبارة التي قامت بها دائرة الصحة في
أبوظبي وعلى رأسها معالي عبدهللا بن محمد آل حامد وهي خارطة طريق صحية تستحق تعميمها على جميع القطاعات العربية لما تميزت به
من رقي وسرعة استجابة واهتمام بصحة المواطن والمقيم  ،ونتطلع اكثر واكثر على تعزيز الشراكة مع الدائرة في جميع المجاالت واألصعدة
لما فيه من خير ومنفعة تعود لخدمة المريض العربي.
ويعقد اتحاد المستشفيات العربية هذا العام ملتقاه السنوي الثالث والعشرين في القاهرة بالتعاون مع جامعة الدول العربية ووزارات الصحة
العربية ومنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب إضافًة إلى نقابات األطباء والتمريض في
الدول العربية والعديد من المنظمات والجمعيات الصحية العربية وبالشراكة االستراتيجية مع مؤسسة حمد الطبية ومشاركة دائرة الصحة
أبوظبي.
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ويبحث الملتقى جملة من الموضوعات بما في ذلك مرحلة ما بعد كوفيد ، 19-الطرق الجديدة للنهوض بقطاع الرعاية الصحية في الدول العربية
االستعداد الجهوزية والتنفيذ للتعامل مع الكوارث والطوارئ المرأة في القيادة الصحية سبل تطوير نظم موثوقة ومستدامة في العالم العربي
الرؤية الجديدة في تصميم مرافق الرعاية الصحية في العالم العربي إضافة إلى االستراتيجية العربية للصحة الرقمية.
كما يتضمن الملتقى معرضًا متخصصًا يفسح المجال أمام مقدمي الخدمات بعرض آخر ما توصل إليه العلم والتطور في قطاع الرعاية الصحية.
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عبدهللا آل حامد يتسَّلم جائزة «القیادیین الرواد»  -صحيفة االتحاد
اليوم 15:49

المزيد

أبرز

أبوظبي اإلمارات C° 29
اإلمارات
المبوب

عربي ودولي

االقتصادي

الرياضي

وجهات نظر

3/21/22, 1:49 PM

دنيا

ثقافة

مواقيت الصالة
قصة صورة
فيديو

العصر 15:56:00

«المراحل السنية» تترقب الحسم في  7بطوالت
األخبار

اإلمارات

عبدهللا آل حامد يتسَّل م جائزة «القیادیین الرواد»

عبدهللا آل حامد لدى تسلمه الجائزة (من المصدر)

 17مارس 01:00 2022

أبوظبي (االتحاد)
تسّل م 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
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الرياضي
االقتصادي
المؤسساتودولي
اإلمارات عربي
العالمية.
والشخصيات
بتكريم وإشادة نخبة من
المبوب
المزيد
وُت عتبر جائزة «القیادیین الرواد في عالم الصحة» من الجوائز المرموقة في العالم العربي ،حيث ُم نحت لشخصیات رفیعة
وجهات نظر

دنيا

ثقافة

فيديو

قصة صورة

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 ُي قام 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».

أبوظبي

اإلمارات

عبدالله آل حامد

دائرة الصحة

األكثر قراءة

عربي ودولي
الصحة العالمية تصدر تحذيرات جديدة بشأن كورونا
 18مارس 2022
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تسلم معالي عبداهلل بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أبوظبي جائزة القياديين الرواد في عالم الصحة من

(https://alwatan.ae/wp-

اتحاد المستشفيات العربية.
?content/themes/alwatan/pdf/web/viewer.html
2جائزة20%القياديين20%الرواد20%في20%عالم20%الصحة)20https%3A%2F%2Falwatan.ae%2F%3Fp%3D938297%27%
file=https://alwatan.ae/wp)content/uploads/2022/03/21-03-2022-E.pdf

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

2جائزة20%القياديين20%الرواد20%في20%عالم20%الصحة)20https%3A%2F%2Falwatan.ae%2F%3Fp%3D938297%27%

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


()https://alwatan.ae
وإشادة نخبة من المؤسسات والشخصيات العالمية.
حظي بتكريم

agram.com/alwatan_uae
age_id=904
ttps://twitter.com/alwatan_uae
s://www.facebook.com/Alwatan.uae

وُتعتبر “جائزة القياديين الرواد في عالم الصحة” من الجوائز المرموقة في العالم العربي حيث ُم نحت 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
العددالمجتمعات في المنطقة والعالم متصدرة مدن العالم القيادية في التعامل مع جائحة
بصحة
الجهود للمضي
 تصفح نسخة
“كوفيد ”19في العام  2021حيث 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
h
العاصمة المصرية القاهرة بحضور وزراء من مصر ودول عربية مختلفة جامعة الدول العربية المدير اإلقليمي
4%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D9%81%D9%8A+%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%

لمنظمة الصحة العالمية الدكتور احمد المنظري وشخصيات أخرى من رؤساء الهيئات الصحية العربية والنقابات
والجمعيات والمنظمات الصحية .وام

(https://alwatan.ae/wp-

?content/themes/alwatan/pdf/web/viewer.html
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اخبار ذات صلة بتلك المقالة

هواوي تطلق هاتف الكاميرا المثالية
2جائزة20%القياديين20%الرواد20%في20%عالم20%الصحة)20https%3A%2F%2Falwatan.ae%2F%3Fp%3D938297%27%
بدقة  108ميجابكسل مع شحن فائق

 تحميل نسخة العدد
(https://alwatan.ae/wp-
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اللولو تفتتح هايبرماركت جديد في

السرعة من هواوي بقدرة  66واط -

()https://alwatan.ae/?p=940112
المثالية
هواوي تطلق هاتف الكاميرا

رئيس دائرة الصحة أبوظبي يفوز بجائزة القیادیین الرواد في عالم الصحة من اتحاد المستشفيات العربية  -موقع مصر تالتين اإلخباري
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أخبار دولية

رئيس دائرة الصحة أبوظبي يفوز بجائزة
القیادیین الرواد في عالم الصحة من اتحاد
المستشفيات العربية
مصر تالتين

•  17مارس60 2022 ،

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
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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.

وُت عتبر “جائزة القیادیین الرواد في عالم الصحة” من الجوائز المرموقة في

العالم العربي حيث ُم نحت 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  2021حيث

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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يشارك وفد من دائرة الصحة أبوظبي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في
اإلمارة ومركز أبوظبي للصحة العامة ،يترأسه عبدالله بن محمد آل حامد رئيس الدائرة
في فعاليات الملتقى الثالث والعشرين التحاد المستشفيات العربية الذي افتتح اليوم
االثنين ،بحضور وزراء الصحة العرب.
يضم الوفد ممثلين عن الدائرة والمركز للمشاركة في جملة من الجلسات الحوارية التي
ينظمها الملتقى وتتمحور حول «االستراتيجيات الجديدة في اإلدارة الصحية ما بعد أزمة
كوفيد» ،بمشاركة عدد من المتحدثين مع مختلف البلدان العربية.
ويستعرض الوفد النموذج القيادي والمتميز الذي قدمته أبوظبي خالل االستجابة
 19وجاهزية اإلمارة في التعامل مع الطوارئ واألزمات الصحية ،وكذلك
كوفيد19-
لجائحة كوفيد-
مبادرات الصحة الرقمية في أبوظبي وغيرها من الموضوعات.
تعرف على فعاليات
موسم الربيع السابع
في «فنون نيويورك
أبوظبي»

تعاون بين «ضيف
االتحاد» و«أبوظبي
األول» إلطالق بطاقة
ائتمان مستدامة

 24فبراير 2022

 3فبراير 2022

الرؤية

الرؤية ـ أبوظبي

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

 19إلى الخمسين عامًا المقبلة ،حيث نحرص على ضمان تسخير كل الدروس
كوفيد19-
كوفيد-
المستفادة من الجائحة ،فقد استطعنا في أبوظبي أن نحول تحدي الوباء إلى فرصة
لتسريع العديد من الجهود وتحقيق المنجزات في شتى المجاالت ،ال سيما البحث
العلمي والسريري والطاقات االستيعابية والجاهزية لحاالت الطوارئ والتعاون الدولي
مع شركاء عالميين لتوحيد الجهود ،واليوم يسعدنا أن نلتقي شركاءنا في القاهرة لبحث
سبل التعاون المشترك واإلمكانات التي يمكن حشدها للمضي بضمان صحة
المجتمعات في كال البلدين وحول العالم.
ADVERTISING
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وأكد أمين عام اتحاد المستشفيات العربية البروفسور توفيق خوجه ،أهمية مشاركة
إمارة أبوظبي تجاربها المتميزة في االستجابة للجائحة التي عصفت بالعالم أجمع ،وقال:
يسعدنا أن نضيء في الملتقى الثالث والعشرين على الجهود الجبارة التي قامت بها
دائرة الصحة في أبوظبي ،وعلى رأسها عبدالله آل حامد وهي خارطة طريق صحية
تستحق تعميمها على جميع القطاعات العربية لما تميزت به من رقي وسرعة استجابة
واهتمام بصحة المواطن والمقيم ،ونتطلع اكثر واكثر على تعزيز الشراكة مع الدائرة في
جميع المجاالت واألصعدة لما فيه من خير ومنفعة تعود لخدمة المريض العربي.
ويعقد اتحاد المستشفيات العربية هذا العام ملتقاه السنوي الثالث والعشرين في
القاهرة ،بالتعاون مع جامعة الدول العربية ووزارات الصحة العربية ومنظمة الصحة

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

الصحية العربية ،وبالشراكة االستراتيجية مع مؤسسة حمد الطبية ومشاركة دائرة
الصحة أبوظبي.

آخر األخبار
فاطمة بنت مبارك لـ«أطفال اإلمارات» :أنتم بأعيننا وسنبقى عونًا وسندًا ...
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اعالن:
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الصحة أن تعلن عن فتح باب القبول لطلبات االلتحاق في برامج اإلقامة والزمالة ابتداء من تاريخ  1فبراير

األخبار

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

 16مارس: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.

وُت عتبر "جائزة القیادیین الرواد في عالم الصحة" من الجوائز المرموقة في العالم العربي ،حيث ُم نحت 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  ،2021حيث

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.

Cognitive
الجائزة من
وكان اتحاد المستشفیات العربیة قد أطلق الجائزة في عام  ،2004وذلك بهدف تقدیم النموذج األمثل للمشاریع والشخصیات المتمیزة في عالم الصحة .وقد استوحیت فكرة
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 ٕو انما جاءت بفضل عطاءات معاليه
ٕو اسهاماته 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.

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

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

إلى  114مؤشرًا للقياس ُت عنى بمختلف جوانب االستجابة للجائحة .وركز التصنيف على  5محاور رئيسية شملت :الكفاءة الحكومية ،ومرونة االقتصاد ،وكفاءة منظومة الحجر الصحي،
وإدارة الرعاية الصحية ،ومنظومة التطعيم.

كما استطاعت أبوظبي تصنيع أكثر من  300ألف عينة من محلول استخالص الحمض النووي لكوفيد ،19-وعززت القدرة االستيعابية لفحوصات كوفيد لتصل إلى أكثر من  900ألف فحص
يوميًا  ،فيما ارتفعت قدرة اإلمارة على تخزين اللقاحات لتصل إلى  9مليارات جرعة ،وتم توفير وإنشاء  27مركزًا للفحص والتطعيم من المركبة ،وتشييد  6مستشفيات ميدانية مجهزة

بأحدث الوسائل العالجية ،ورفع الطاقة االستيعابية للقطاع بنسبة  %200لعدد األسرة في المستشفيات ،ورفع عدد األسرة في أقسام العناية المركزة إلى  .%300وتم تزويد أبطال خط

الدفاع األول بأكثر من  150مليون 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  2021الماضي عن دعم إمارة أبوظبي للجهود الدولية القائمة إلجراء فحوصات  PCRالمرتبطة 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  250مليون جرعة إلى  60دولة 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.
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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 ال 23ﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي اﻓﺘﺘﺢ ،أﻣﺲ اﻻﺛﻨﻴﻦ ،ﺑﺤﻀﻮر وزراء اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺮب
ﻳﻀﻢ اﻟﻮﻓﺪ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺪاﺋﺮة واﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺤﻮارﻳﺔ اﻟﺘ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﻤﻠﺘﻘ وﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل
»اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓ اﻹدارة اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ أزﻣﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ« ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪان
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻳﺴﺘﻌﺮض اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎدي واﻟﻤﺘﻤﻴﺰ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ أﺑﻮﻇﺒ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ‐،19وﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻹﻣﺎرة ﻓ
.اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻮارئ واﻷزﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓ أﺑﻮﻇﺒ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت
وﻳﺒﺤﺚ اﻟﻤﻠﺘﻘ ،اﻟﻄﺮق اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ اﻻﺳﺘﻌﺪاد واﻟﺠﻬﻮزﻳﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
.ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮارث واﻟﻄﻮارئ؛ اﻟﻤﺮأة ﻓ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺼﺤﻴﺔ؛ ﺳﺒﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑ
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻠﺘﻘ ﻣﻌﺮﺿﺎً ﻣﺘﺨﺼﺼﺎً ﻳﻔﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم ﻣﻘﺪﻣ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻌﺮض آﺧﺮ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻄﻮر
.ﻓ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
وﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ آل ﺣﺎﻣﺪ ،رﺋﻴﺲ داﺋﺮة اﻟﺼﺤﺔ أﺑﻮﻇﺒ :ﻳﺴﻌﺪﻧﺎ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﻠﻘﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎء واﻟﺨﺒﺮاء ﻓ
ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘ ﺧﻀﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠ ﻣﺪى اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ،واﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺨﻄﻂ
،اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻮاﻋﺪة ﻷﺑﻮﻇﺒ
وﻳﻤﺜﻞ ﺗﻮاﺟﺪﻧﺎ ﻓ اﻟﻤﻠﺘﻘ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎدي اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﻪ أﺑﻮﻇﺒ ﻓ ﻇﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻓ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ‐ ،19واﺳﺘﻌﺮاض أﺑﺮز اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓ ﻧﺠﺎﺣﻨﺎ ﻓ ﺗﺼﺪر ﻣﺪن

.اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮﺑﺎء ،وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺎﻧﺔ أﺑﻮﻇﺒ وﺟﻬﺔً راﺋﺪة ﻓ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺣﺎﺿﻨﺔ ﻟﻼﺑﺘﺎر ﻓ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﻴﺎة
وﻗﺎل آل ﺣﺎﻣﺪ :ﻧﺘﻄﻠﻊ اﻵن إﻟ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﻮﻓﻴﺪ‐ 19إﻟ 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 اﻟﻤﺠﺎﻻت ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤ واﻟﺴﺮﻳﺮي واﻟﻄﺎﻗﺎت اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ واﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ
ﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎء ﻋﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﺠﻬﻮد ،واﻟﻴﻮم ﻳﺴﻌﺪﻧﺎ أن ﻧﻠﺘﻘ ﺑﺸﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﻓ اﻟﻘﺎﻫﺮة،
ﻟﺒﺤﺚ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك ،واﻹﻣﺎﻧﺎت 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
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻓ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺠﺎﺋﺤﺔ اﻟﺘ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ ،وﻗﺎل :ﻳﺴﻌﺪﻧﺎ أن ﻧﻀء ﻓ اﻟﻤﻠﺘﻘ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﻠ
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 لـ األنباء آليات عمل

أشاد بدور الكويت ودعمها الدائم والمستمر للبنان

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

الخبرات

الخميس 2022/3/17

المصدر  :األنباء

عدد المشاهدات 2757

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 لجمعية 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

وزير الصحة اللبناني د.فراس أبيض متحدثا للزميلة
هناء السيد

اتحاد المستشفيات العربية في القاهرة في دورته الـ  ،23حيث 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  18طائرة وأكثر من  820طنا 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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أشاد بدور الكويت ودعمها الدائم والمستمر للبنان

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

الخبرات

الخميس 2022/3/17

المصدر  :األنباء

عدد المشاهدات 2757

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 لجمعية 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

وزير الصحة اللبناني د.فراس أبيض متحدثا للزميلة
هناء السيد

اتحاد المستشفيات العربية في القاهرة في دورته الـ  ،23حيث 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  18طائرة وأكثر من  820طنا 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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خدمة الـ  Whatsappلمتابعة األخبار أول بأول
 xاشترك
الصفحة الرئيسية مجتمع صحة
تابعونا:

مؤسسة حمد الطبية تشارك في ملتقى اتحاد المستشفيات العربية

ad

الدوحة  -قنا  12مارس 14:36 2022
فيس بوك
تويتر
جوجل بلس
تشارك مؤسسة حمد الطبية في فعاليات الملتقى السنوي الثالث والعشرين التحاد المستشفيات العربية ،والذي تنطلق أعماله في القاهرة يوم /االثنين /المقبل تحت عنوان "نحو إطالق استراتيجيات رعاية صحية جديدة".
ويشارك في الملتقى ،الذي يقام بالتزامن مع اجتماع وزراء الصحة العرب ،قادة ومزودي الرعاية الصحية في البلدان العربية ،لبحث المستجدات في قطاع الرعاية الصحية ،كما يشهد المشاركون الفعاليات العلمية
وجلسات النقاش المفتوح ومعرض المستلزمات الطبية.
وتحرص مؤسسة حمد الطبية على التواجد في هذا الملتقى ،الذي يستمر يومين ،للتعريف بتطورات الرعاية الصحية في قطر واإلطالع على المستجدات في مجال الرعاية الصحية على المستويين اإلقليمي والدولي.
وقال السيد علي عبدهللا الخاطر رئيس لجنة االتصال العليا للرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة الرئيس التنفيذي لالتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية رئيس وفد المؤسسة المشارك بالملتقى ،إن خدمات الرعاية
الصحية التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية تحقق المعايير العالمية من حيث الجودة والتطور ،مشيرا إلى أن المشاركة في الملتقى تأتي من أجل تبادل الخبرات مع مؤسسات الرعاية الصحية في البلدان العربية ،والتعريف
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بالتطورات التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية في دولة قطر وما تقدمه مؤسسة حمد الطبية باعتبارها المزود الرئيس لخدمات الرعاية الصحية في الدولة.
وأضاف ان مشاركة المؤسسة في الملتقيات والمعارض الصحية الكبرى يأتي ضمن خططها االستراتيجية للتواجد إقليميًا ودوليا في كافة الفعاليات الصحية ،ولذا تحرص المؤسسة على المشاركة بفعالية في ملتقى اتحاد
المستشفيات العربية ،لمواكبة المستجدات العالمية في مجال الرعاية الصحية والتعرف على التطور الحاصل في البرامج العالجية واإلدارة الصحية وتبادل الخبرات والمناقشات مع قادة الرعاية الصحية من المشاركين
في الجلسات النقاشية والمعرض المصاحب.

ad

وتشارك مؤسسة حمد الطبية في جلستين نقاشيتين ،حيث يلقي السيد ناصر النعيمي نائب الرئيس لقطاع الجودة مدير مركز خبرات ومشاركات المرضى والموظفين بمؤسسة حمد الطبية محاضرتين حول التحول
الرقمي في قضايا الصحة العامة والتوجه إلى الرعاية المرتكزة على المريض ،بينما يقوم السيد محمد مبارك النعيمي نائب رئيس اتحاد المستشفيات العربية بإدارة جلسة نقاشية بعنوان "طرق جديدة للنهوض بقطاع
الرعاية الصحية في البلدان العربية".
كما تتواجد مؤسسة حمد الطبية في المعرض المقام ضمن فعاليات الملتقى بمشاركة عدد كبير من المؤسسات الصحية العربية والشركات العالمية في مجال تقديم الخدمات الطبية وإنتاج المعدات الخاصة بها ،حيث يتم
عرض أحدث االكتشافات والتقنيات في مختلف المجاالت الطبية .ويستقطب المعرض مختلف العاملين في قطاع الرعاية الصحية من موزعين وشركات مصنعة ووكاالت توزيع خدمات الرعاية الصحية من كافة
الدول العربية.

الوسوم
مؤسسة حمد الطبية

آخر األخبار

رئيس البنك الدولي :العقوبات ضد روسيا ...

ارتفاع الناتج الصناعي بالصين ... 7.5

ألول مرة ..وزارة الثقافة تطلق "موسم ...
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وزير الصحة اللبناني لـ األنباء آليات عمل

أشاد بدور الكويت ودعمها الدائم والمستمر للبنان

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

الخبرات

الخميس 2022/3/17

المصدر  :األنباء

عدد المشاهدات 2757

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 لجمعية 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

وزير الصحة اللبناني د.فراس أبيض متحدثا للزميلة
هناء السيد

اتحاد المستشفيات العربية في القاهرة في دورته الـ  ،23حيث 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  18طائرة وأكثر من  820طنا 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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