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رسالة العدد
ال نبالــغ إذا قلنــا بــأن صناعــة الســياحة العالجيــة قفــزت الــى الواجهــة فــي الســنوات األخيــرة، 
وذلــك لمــا تشــهده مــن إقبــال مــن مختلــف المرضــى والــدول الراغبــة فــي معالجــة مرضاهــا، 
ســواء مــن الــدول العربيــة أو األجنبيــة، بحثــًا عــن الجــودة الطبيــة والتطــور العلمــي الطبــي 
والخبــراء األطبــاء، كمــا ســاعد فــي هــذه الزيــادة قوائــم االنتظــار للحصــول علــى العــالج فــي 
بلدانهــم لتقليــل معاناتهــم وحصولهــم علــى نوعيــة جيــدة مــن العــالج المطلــوب باالضافــة 
الــى النقاهــة فــي بلــد مضيــاف.   رافــق هــذا التقــدم حــرص الــدول المضيفــة علــى تأميــن 

أفضــل التكنولوجيــا والخبــرات وحمايــة حقــوق المريــض وخصوصيتــه.

ــة  ــي ورئيس ــي دب ــة ف ــياحة الصحي ــس الس ــة مجل ــي رئيس ــى المرزوق ــا د. ليل ــا حدثتن وكم
المجلــس العالمــي للســياحة العالجيــة ســابقًا.. فــإن اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ودبــي 
تحديــدًا، يتقــدم مركزهــا العالمــي فــي اســتقطاب المرضــى، وتســعى لمعالجــة نصــف مليــون 
مريــض، ضمــن برامــج الســياحة العالجيــة، لغايــة 2020 فــي كثيــر مــن التخصصــات، أبرزهــا 

ــون وعــالج العقــم وجراحــة التجميــل واألســنان وغيرهــا. جراحــة العظــام والعي

مــن أجــل هــذا تــم اســتحداث تخصصــات فرعيــة، باإلضافــة الــى تطويــر التكنولوجيــا الطبيــة 
بمــا يتــوازى مــع العالميــة للوصــول بدبــي الــى تقديــم أفضــل طــرق التشــخيص والعــالج. 
ــة، كمــا حرصــت  ــزا العالجي ــى الفي ــى تســهيل حصــول الســائح العالجــي عل هــذا مــا دفــع ال
ــا ٨٠ أن  ــر هن ــا ان نذك ــر. وال يفوتن ــن َاي تقصي ــم م ــى وحمايته ــوق المرض ــى حق ــي عل دب
ــة، ممــا جعلهــا جاهــزة الســتقبال  ــة الدولي ــى اإلعتمادي ــت عل ٪ مــن مستشــفيات دبــي حصل
المرضــى مــن مختلــف دول العالــم. كمــا تــم اســتحداث برنامــج تأميــن مــن المضاعفــات، التــي 

مــن الممكــن ان تصيــب َاي مريــض أتــى للعــالج.

كمــا تحــدث د. فــوزي الحمــوري رئيــس جمعيــة المستشــفيات الخاصــة - االردن، عــن مكانــة 
االردن فــي الســياحة العالجيــة منــذ البدايــات، ناهيــك عــن اســتقبالها للمرضــى للعــالج فــي 
جميــع التخصصــات الهامــة مثــل جراحــة األعصــاب وزراعــة الكلــى وجراحــة القلــب وغيرهــا 

ضمــن مواكبــة اطباءهــا ومشــافيها الخــر مــا توصــل اليــه العلــم. 

ونقــدّم لكــم فــي عددنــا هــذا نخبــة مــن المواضيــع الطبيــة واألخبــار والدراســات التــي تثــري 
معرفتكــم بــكل مــا هــو جديــد ومؤتمــن مــع نخبــة مــن رواد الطــب علــى مســتوى عربــي. 

وأخيرا نتمنى لكم سياحة صحية سعيدة متوجة بالشفاء المطلوب.
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على هامش أعمال المنتدى التقت 
»أرب هارت«

الدكتورة ليلى المرزوقي رئيس 
مجلس السياحة الصحية في دبي،

الضعف الجنسي
بسبب مرض تصلب وتضيق 

االوعية الدموية الذكرية وعالجه 
الحديث بقلم البروفيسور سمير 

سامرائي

الفئة العمرية من 20 - 30 سنة
تمثل 15 بالمائة من مجمل

مرضى العقم

جواب السؤال
قبل الترحال

صحة قلبك بقلم د اياس الموسى

مقابلة مع دنجيبه عبدالرزاق
رئيسة لجنه مكافحة العدوى 

الرئيسية في وزارة الصحة 
االماراتية.

اراب هارت تلتقي
الدكتور مايكل فقيه

مدير ومؤسس مركز فقيه 
لإلخصاب

اراب هارت تلتقي الدكتور براوليو 
بيرامو للحديث عن الفحص غير 
الجراحي للجنين الذي تم طرحه 
حديثًا في مركز العين اإلخصاب

أول عمليتي جراحة للعظام بمساعدة 
الروبوت في الشرق األوسط 

باستخدام نظام الجراحة المبتكر 
NAVIO

والتي قام بها استشاريا جراحة 
العظام في »ميديكلينيك 

مستشفى المدينة«، الدكتور علي 
البلوشي والدكتور سعيد آل ثاني، 

مؤسسا مركز »أورثوكيور« الطبي،
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700 خبير ومتخصص
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سوني للحلول االحترافية تقدم
حلول سير العمل الطبية

بتقنية HD و 4k لتعزيز رعاية 
المرضى

700 خبير ومتخصص في منتدى 
دبي العالمي للسياحة الصحية

اطالق مؤتمر ومعرض الشرق 
األوسط لألمراض الجلدية والطب 
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جمعية نظم المعلومات وإدارة 
الرعاية الصحية تكرّم اثنين من 
مستشفيات وزارة الصحة ووقاية 

المجتمع وتمنحهما اعتماد المرحلة 
السادسة

وزارة الصحة ووقاية المجتمع 
تكشف عن نماذج مبتكرة لرعاية 

مرضى السكري

وزارة الصحة ووقاية المجتمع 
تختتم مشاركتها في معرض 
ومؤتمر الصحة العربي 2018

مراقبة المنشآت الصحية الصحة 
تحرص على مراقبة المنشآت 

الصحية واتخاذ االجراءات التي 
تصب في مصلحة المجتمع وتقليل 

نسبة األخطاءالطبية

مجموعة برايم للرعاية الصحية 
تفتتح مركزًا طبيًا جديدًا متعدد 

التخصصات في »موتور سيتي
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ستيفن ريتز يؤسس أول مركز
للصحة والتعليم المستدام لطالب 

المدارس في دبي

ملتقى فوربس الشرق األوسط 
للرعاية الصحية يعد الملتقى 

منصة فعالة للقاء قادة األعمال 
والعاملين والخبراء لمناقشة أحدث 

االبتكارات والتحديات وفرص 
االستثمار في قطاع الرعاية 
الصحية في الشرق األوسط

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعيد 
تطوير خدمة الكترونية لتقديم 
الشكاوى على المنشآت الصحية 

الخاصة وكادرها الطبي

جمعية المستشفيات الخاصة 
تشارك في معرض ومؤتمر الكويت 

الطبي 2018

انطالق الدورة الثالثة واألربعين من 
معرض آراب هيلث السنوي

ختام فعاليات اليوم الثاني من آراب 
هيلث التقاء المتخصّصين بمجال 

الرعاية الصحية

اليوم الثالث من فعاليات آراب هيلث 
2018 مؤتمر ومعرض الصحة 
العربي يستضيف أكثر من 68 

جلسة تعليمية للعاملين في المجال 
الطبي في أول ثالثة أيام

مشاركة شركة الحكمة في آراب 
هيلث 2018

تدشين االختبار غير الجراحي قبل 
الوالدة بمركز العين لإلخصاب 

للكشف عن االضطرابات الجينية

سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل 
مكتوم يفتتح الدورة الثامنة عشرة 

لمؤتمر ومعرض دبي ديرما

اختتام فعاليات مؤتمر اإلمارات 
السنوي السابع للخصوبة

بمشاركة 650 عارضا من 75 دولة
دوفات 2018 يستعرض أحدث 
الممارسات في مجال الصيدلة

مؤتمر صحة الرجل
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الدكتورة ليلى 
المرزوقي

رئيس مجلس السياحة الصحية في دبي
في حوار مع  اراب هارت

شخصية العدد - اإلمارات 6 



هيئــة الصحــة فــي دبــي تطلــق جــواز الســفر 	 
اإللكترونــي الذكــي للســائح الصحــي

600 باقــة عالجيــة، ضمــن »الخدمــة الصحيــة 	 
الذكية«

»أرب  التقــت  المنتــدى  أعمــال  هامــش  علــى 
رئيــس  المرزوقــي  ليلــى  الدكتــورة  هــارت« 
ــس  ــي، رئي ــي دب ــة ف ــياحة الصحي ــس الس مجل
المجلــس العالمــي للســياحة العالجيــة، التــي 
أكــدت أن المنتــدى حــدث عالمــي ينعقــد ألول 
ــدة  ــن ع ــه م ــي أهميت ــة، وتأت ــي المنطق ــرة ف م
نقــاط تتمثــل فــي طروحاتــه وبرنامجــه الحافــل 
بالمحاضــرات والجلســات الحواريــة التــي تتنــاول 
آخــر المســتجدات فــي مجــال الســياحة الصحيــة، 
للمنتــدى  المصاحــب  المعــرض  جانــب  إلــى 
ــة  ــة عالمي ــأة صحي ــه 50 منش ــارك في ــذي يش ال
وإقليميــة 10 منهــم محليــة، إضافــة إلــى حضور 
100 رائــد أعمــال فــي قطــاع الســياحة الصحيــة.

الصحيــة  الســياحة  فــي  دبــي  موقــع  وعــن 
تكــون وجهــة  للمســتقبل حتــى  والطموحــات 
ســياحية عالميــة، قالــت المرزوقــي: »نطمــح 
بحلــول عــام 2020 أن تكــون دبــي وجهــة أولــى 
للســياحة فــي المنطقــة والعالــم مــن خــالل 
أمــر  وهــو  ســائح،  مليــون  نصــف  اســتضافة 
ــي  ــام 2016 ف ــي ع ــي ف ــت دب ــد أن حل ــم بع مه
المرتبــة 16 عالميــا، والمرتبــة 1 فــي المنطقــة 
فــي مجــال الســياحة العالجيــة والصحيــة، وهــو 
مــا أهلهــا للفــوز برئاســة المجلــس العالمــي 

العالجيــة«. للســياحة 

الرعايــة  برنامــج  أن  المرزوقــي  وأوضحــت 
الذكيــة فــي دبــي، برنامــج فريــد مــن نوعــه 
ــة  ــدم الهيئ ــث تق ــي، حي ــتوى العالم ــى المس عل
ــة  ــة الصحي ــن »الخدم ــة، ضم ــة عالجي 600 باق
والترفيــه  االستشــفاء  بينهــا  مــن  الذكيــة«، 
أصبــح  الــذي  العالجــي  للســائح  واالســتجمام 
بإمكانــه االســتفادة مــن خدمــة العنايــة الذكيــة، 

إلــى اإلمــارة، واالطــالع علــى  قبــل أن يأتــي 
المتوافــرة، ومــن ثــم يحصــل علــى  الباقــات 
ــأن  ــًا ب ــا يغــادر، علم جــواز الســفر الذكــي عندم
الباقــات العالجيــة تتــوزع علــى ثــالث فئــات، 
ــة  ــم، والفئ ــاء بـــ1100 دره ــة الزرق ــي: الفئ ه
الذهبيــة  والفئــة  درهمــًا،  بـــ2599  الفضيــة 

ــًا. درهم بـــ5455 

وبيّنــت المرزوقــي أن هيئــة الصحــة فــي دبــي 
الذكــي  اإللكترونــي  الســفر  جــواز  أطلقــت 
للســائح الصحــي الــذي يضــم جميــع المعلومــات 
الصحيــة والطبيــة للمريــض وتاريــخ عالجــه 
وغيرهــا مــن معلومــات الرعايــة الصحيــة التــي 
تلقاهــا خــالل رحلــة عالجــه فــي الدولــة والخطة 
التــي يمكــن أن يســتمر عليهــا بعــد عودتــه إلــى 

دولته . 

وأشــارت إلــى أن إمــارة دبــي تهتــم بالســائح 
الصحــي قبــل وصولــه إليهــا حيــث وفــرت الهيئــة 
ــي  ــات الت ــات والمعلوم ــة للخدم ــذة إلكتروني ناف
الســائح الصحــي والتــي تضــم  إليهــا  يحتــاج 
كل المعلومــات المطلوبــة بمــا فيهــا التأميــن 
الصحــي والباقــات العالجيــة، وتوفيــر منســق 
طلبــات  تلبيــة  يتولــى  مريــض  لــكل  واحــد 
الســائح العالجــي منــذ وصولــه وحتــى مغادرتــه.

الســياحة  لوجهــات  وجوائــز  عالمــي  فهــرس 
لصحيــة ا

أعلــن المجلــس العالمــي للســياحة العالجيــة، 
إطالقــه  عــن  المرزوقــي،  تترأســه  الــذي 
الفهــرس العالمــي لتصنيــف الوجهــات الســياحية 
الصحيــة علــى مســتوى العالــم، خــالل فعاليــات 
منتــدى دبــي العالمــي للســياحة الصحيــة، علــى 
أن يتــم تحديــد المعاييــر والفئــات، خالل األشــهر 
األربعــة المقبلــة، وإعــالن نتائــج التصنيــف فــي 
العــام المقبــل، خــالل منتــدى الســياحة العالميــة 

ــة. الصحي

” برنامج الرعاية الذكية في دبي، برنامج 
فريد من نوعه على المستوى العالمي “
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للســياحة  العالمــي  المجلــس  أطلــق  كمــا 
عالميــة  جائــزة  المنتــدى،  خــالل  العالجيــة، 
للوجهــات الســياحية الصحيــة العالميــة، تتضمــن 
ــي  ــزًا ف ــر تمي ــة األكث ــي: الوجه ــات، ه ــالث فئ ث
الســياحة الصحيــة، والفئــة الثانيــة هــي أفضــل 
ــن كالتســويق  خدمــة مســاندة للســياح الصحيي
والشــبكات اإللكترونيــة والتطبيقــات الذكيــة، 
صحيــة  خدمــة  أفضــل  هــي  الثالثــة  والفئــة 

واالســتجمام. النوعيــة  العالجيــة  كالخدمــات 
ــي  ــدى دب ــزة منت ــي جائ ــد القطام ــق حمي و أطل
جائــزة  وهــي  الصحيــة،  للســياحة  العالمــي 
ــع  ــن أرب ــدى وتتضم ــع المنت ــن م ــنوية تتزام س

فئــات: المبــادرة األكثــر تميــزا فــي الســياحة 
ــة  ــي الصح ــزا ف ــر تمي ــادرة األكث ــة، المب الصحي
الوقائيــة والتعافــي، المبــادرة األكثــر تميــزا فــي 
المبــادرة  العمــالء،  وخدمــة  المرضــى  رعايــة 
األكثــر تميــزا فــي ســالمة المرضــى وجــودة 

الصحيــة.    الخدمــات 

” برنامج الرعاية 
الذكية في 
دبي، برنامج 

فريد من نوعه 
على المستوى 

العالمي“

شخصية العدد - اإلمارات 8 



9   I  ARAB HEART 



الضعف الجنسي
بسبب مرض تصلب وتضيق االوعية الدموية الذكرية 

وعالجه الحديث بواسطة الجيل الجديد آلجهزة 
الموجات الكهرومغناطيسية الخطية البؤرية

 LI-ESWT

البروفيسور سمير السامرائي
بروفيسور في عالج وجراحة أمراض المسالك البولية والذكورة والعقم

وأخصائي في أمراض النساء والتوليد
مركز البروفيسور السامرائي الطبي

مشــكلة  هــو  الذكــري  اإلنتصابــي  اإلختــالل 
ــذا  ــة به ــدر اإلصاب ــًا وتق ــرة عالمي ــة منتش صحي
 152 بحوالــي  عالميــًا  الرجــال  عنــد  المــرض 
ــاة  ــددًا للحي ــس مه ــرض لي ــذا الم ــًا. إن ه مليون
ولكــن ارتفــاع نســبة اإلصابــة بمــرض الســكري 
وأمــراض  عامــة  الدمويــة  األوعيــة  وأمــراض 
األوعيــة  وأمــراض  خاصــة  الوعائيــة  القلــب 
الرجــل  عنــد  والتناســلية  الجنســية  الدمويــة 
والمضــر  الرئيســي  التهديــد  هــو  المــرأة  أو 
ــي  ــي الجنس ــف المرض ــؤالء، ألن الضع ــاة ه لحي
وكمــا ذكرنــا فــي الجــزء األول يعتبــر مــرض 
تغيــرات  ســببها  عضويــة  ألمــراض  ثانــوي 
جملتهــا  ومــن  وأيضيــة  ووعائيــة  باثولوجيــة 
ــي  ــالل الوظيف ــث إن اإلخت مــرض الســكري، حي
فــي الخاليــا البطانيــة والوعائيــة عنــد اإلنســان 
المصــاب باألمــراض األيضيــة المذكــورة مقدمــًا 
تــؤدي حتمــًا إلــى مــرض القلــب الوعائــي والــذي 
مــن ضمنــه مــرض تضييــق الشــرايين التاجيــة 
األوعيــة  تضييــق  مــرض  وكذلــك  القلبيــة 
ــة  ــي النهاي ــؤدي ف ــذي ي ــي وال ــة المحيط الدموي

إلــى الجلطــة القلبيــة والجلطــة الدماغيــة.

وكمــا ُذكِــر، فــإن ســبب ذلــك الخلــل والتلــف 
يحــدث فــي الخاليــا البطانيــة فــي الشــرايين 
فــي المنطقــة الجنســية أيضــًا، وهــو مــا يــؤدي 
فــي هــذه  إلــى تضييقــات وتصلبــات  بــدوره 
األوعيــة وكذلــك إلــى اختــالل فــي العضــالت 
الملســاء للشــرايين الجنســية نفســها والمنتجــة 
ألوكســيد النتريــك فــي القضيــب والــذي يــؤدي 

ــك  ــذه وكذل ــي ه ــف الجنس ــراض الضع ــى أع إل
ــرأة. ــل والم ــد الرج ــية عن ــرودة الجنس الب

ثانيــة  وكل  دقيقــة  كل  تتعــرض  خاليانــا  إن 
لألوكســجين التفاعلــي المتأكســد والمنشــطر 
ــو  ــي الج ــامة ف ــواد الس ــوث بالم ــراء التل ــن ج م
والــذي نتنفســه مــن الهــواء وقــد يــؤدي هــذا 
ــم  ــن ث ــا وم ــف خاليان ــى تل ــدي إل ــد األكس الجه
إلــى األمــراض العصريــة المعروفــة وخاصــًة 
ــى  ــؤدي إل ــة والتــي بدورهــا ت األمــراض األيضي
أمــراض الجهــاز الوعائــي والعصبــي والغــدي 
ــأن  ــى ب ــب أن ال ننس ــان. ويج ــم اإلنس ــي جس ف
اإلفــراط فــي التغذيــة ومــن ثــم الســمنة والقلــة 
ــاع  ــى ارتف ــؤدي إل ــد ت ــدية ق فــي الحركــة الجس
وخاصــًة  اإلنتكاســية  األمــراض  فــي  هائــل 
ــن،  مــع تقــدم عمــر اإلنســان بعــد ســن األربعي
المبكــرة  الشــيخوخة  أعــراض  إلــى  وكذلــك 
وخاصــة الضعــف البدنــي والجنســي. وقــد يعاني 

ــن:  ــت م ــس الوق ــؤالء بنف ه

األمراض األيضية بنسبة 13%.	 
إرتفاع ضغط الدم بنسبة 23%.	 
 إرتفاع الدهون في الدم بنسبة 31%.	 
تضخم البروستات 8%.	 
 السمنة.	 

األكثريــة  بــأن  الحديثــة  الدراســات  وأظهــرت 
ــن  ــا بي ــة م ــر وخاص ــؤالء البش ــن ه ــاحقة م الس
ســن األربعيــن والســتين يصابــون بنســبة 56% 

بأحــد عوامــل الخطــورة المذكــورة والمؤديــة 
األمــراض  أو  الوعائيــة  القلــب  أمــراض  إلــى 
بمــرض  اإلصابــة  عــن  فضــاًل  األيضيــة، 
الســكري مــن جــراء مقاومــة الخليــة لألنســولين 
والــذي هــو المســؤول عــن العمليــة األيضيــة 
ــي  ــة ف ــات متنوع ــى بروتين ــه إل ــكر لتحويل للس
خاليــا جســمنا ويصابــون بالضعــف الجنســي 
و بمتالزمــة نقــص الهرمــون الذكــري، حيــث 
تصــل اإلصابــات هــذه إلــى نســبة %70 مــا بيــن 

ســن األربعيــن والســتين.
أعراض الضعف الجنسي:

ــبعين  ــن والس ــن الثالثي ــن س ــال بي ــاب الرج يص
الهرمــون  نقــص  متالزمــة  بأعــراض  ســنة 
واألمــراض  أواًل  الســمنة  بســبب  الذكــري 
نمــط  علــى  ســلبًا  مؤثــرًا  ثانيــًا،  األيضيــة 
ــال: ــؤالء الرج ــد ه ــخِّص عن ــإذا شُ ــم، ف حياته
-1 نقــص فــي الهرمــون الذكــري فــي الــدم إلــى 

مــا تحــت ) nmol/L8.7(، فــإن أعراضــه تكــون:

ضعف أو انعدام الرغبة الجنسية.	 
الضعــف اإلنتصابــي الجنســي، مــع اختــالل 	 

فــي الوظائــف اإلنتصابيــة.
الجســم 	  فــي  الشــحم  كتلــة  فــي  إرتفــاع 

. لســمنة( ا (
نقص في كتلة العضالت في الجسم.	 
نقص في كثافة المعادن في العظام.	 
الكآبة وفقدان الذاكرة.	 
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إن العمليــة اإلنتصابيــة الذكريــة تتــم مــن خــالل 
ثالثــة أحــداث منظمــة فســيولوجيًا وهرمونيــًا 
ونفســيًا، حيــث أن اإلنتصــاب يحــدث مــن خــالل 
اإلثــارة  بعــد  تتحفــز  حيــث  متتاليــة  أحــداث 
ــرايين  ــع الش ــة بتوس ــة الوعائي ــية اإلجاب الجنس
ــت  ــس الوق ــي نف ــن وف ــمين الكهفيي ــي الجس ف
تزامنــًا مــع اإلجابتيــن األولــى والثانيــة يجــب أن 
تتزامــن اإلجابــة العصبيــة بإرتخــاء العضــالت 
فــي  الكهفييــن  الجســمين  فــي  الملســاء 
القضيــب وتتفعــل ميكانيكيــة إغــالق األوردة 

ليتــم ويســتمر اإلنتصــاب.
فــإذا حدثــت أي تغيــرات باثولوجيــة فــي األجهــزة 
ــراء  ــن ج ــك م ــر ذل ــة أو تأث ــة أو العصبي الوعائي
ذلــك ســيؤدي  فــإن  عامــل نفســي شــخصي 
األحــداث  هــذه  بيــن  التــوازن  اختــالل  إلــى 
ــف  ــى الضع ــم إل ــن ث ــالث وم ــيولوجية الث الفس
الجنســي  البــرود  أو  اإلنتصابــي  أو  الجنســي 
وضعــف الرغبــة الجنســية أو انعدامهــا مــن جــراء 

ــك. ذل

التــي  الباثولوجيــة  المرضيــة  التغيــرات  أمــا 
تحــدث مــع مــرور الزمــن وبصــورة مبكــرة عنــد 
مرضــى الســكري وخاصــة مــن جــراء ارتفــاع 
نســبة الســكر فــي الــدم أي فــي حالــة عــدم 
عــالج مــرض الســكري بصــورة صحيحــة وفــي 
ــة  ــالج والحمي ــى بالع ــزام المرض ــدم الت ــة ع حال
الغذائيــة الالزمــة للحفــاظ علــى نســبة الســكر 

ــي: ــون كاآلت ــة تك ــدم فالنتيج ــي ال ف

تغيــرات مرضيــة تصلبيــة وصعيديــة فــي . 1
األوعيــة الدمويــة وخاصــة فــي الشــريانين 
الفرجييــن  والشــريانين  الحرقفييــن 
والمســؤولين عــن تزويــد القضيــب بالــدم 
ــي  ــًا ف ــب دورًا حيوي ــذي يلع ــرياني وال الش
 قــوة واســتمرار اإلنتصــاب عنــد الرجــل.

العضليــة . 2 األنســجة  فــي  ضمــور 
الكهفييــن  الجســمين  فــي  الملســاء 
مــادة  تكــون  فــي  ارتفــاع  مــع 
الكهفييــن  الجســمين  فــي  الكوالجيــن 
األلســتين  مــادة  نســبة  وإنخفــاض 
مطاطيــة  عــن  المســؤول   )Elastin(
اإلرتخــاء  أثنــاء  الكهفييــن  الجســيمين 
اإلنتصــاب. أثنــاء  وتصلبهمــا   القضيبــي 

تلــف الخاليــا الغشــائية الفارشــة لألوعيــة . 3
وإنخفــاض  القضيــب  فــي  الدمويــة 
فــي  إنخفــاض  إلــى  مؤديــًا  كميتهــا 
عضــالت  فــي  النتريــك  أوكســيد  إنتــاج 
إلــى  يــؤدي  ثــم  ومــن  األوعيــة  هــذه 
 التصلــب العصيــدي فــي هــذه األوعيــة.

إنخفــاض باثولوجــي فــي إنتــاج إنزيــم . 4
ــد  ــاز فــي الجســمين الكهفييــن عن األرجين
المصابــون  وكذلــك  الســكري  مرضــى 
الكولســترول  نســبة  وارتفــاع  بالســمنة 
فــي الــدم والــذي يــؤدي إلــى إنخفــاض 
فــي إنتــاج أوكســيد النتريــك المســؤول 

الكهفييــن  الجســمين  مطاطيــة  عــن 
تعويضــه  يمكــن  والــذي  وأوعيتهمــا 
الحمــض  المرضــى  هــؤالء  بإعطــاء 
أرجنيــن(  )إل  بالـــ  المســمى  األمينــي 
فــي  األساســية  الركيــزة  يعتبــر  والــذي 
األوعيــة  فــي  النتريــك  أوكســيد  إنتــاج 
 المتضــررة والتالفــة لخالياهــا البطانيــة

الذكــري . 5 الهرمــون  إنتــاج  فــي  نقــص 
العوامــل  جــراء  مــن  واألندروجيــن 
ســابقًا. المذكــورة  والوعائيــة   األيضيــة 

نقــص فــي الضغــط الشــرياني للقضيــب . 6
الناتــج عــن تلــف فــي الخاليــا البطانيــة 
ــرات  ــى تغي ــي أدت إل ــرايين والت ــذه الش له
هنــاك  وعائيــة  باثولوجيــة  تضيقيــة 
تدفــق  فــي  وإنخفــاض  تــردّي  وإلــى 
الجســمين  داخــل  إلــى  الشــرياني  الــدم 
الكهفييــن، حيــث أن الوســيط اإلنتصابــي 
المونوفوســفات  )الكوانزيــن  الذكــري 
الثالــث والخامــس الــدوري( المتواجــد فــي 
يحفــز  للقضيــب  الكهفييــن  الجســمين 
الغيــر  األشــخاص  عنــد  فســيولوجيًا 
األيضيــة  األمــراض  بهــذه  مصابيــن 
وكذلــك  النتريــك.  حامــض  إفــراز 
يــؤدي إلــى تحفيــز األعصــاب الالودّيــة 
العصبيــة المتواجــدة هنــاك مؤديــًا إلــى 
توســعها ومــن ثــم إلــى امتالئهــا بالــدم 
بعــد  وذلــك  اإلنتصــاب  يحــدث  حيــث 
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ُأثِبــت  وقــد  الجنســية.  اإلثــارة  تحفيــز 
حديثــًا إكلينيكيــًا وبحوثيــًا بــأن مشــاكل 
النظــر  بصــرف  الرجــل  عنــد  اإلنتصــاب 
ــة والنفســية تعــود  عــن األســباب العضوي
إلــى اضطرابــات فــي الوســيط اإلنتصابــي 
والــذي   ،)NO – cGMP – Pathway(
يُفعَّــل خــالل اإلثــارة الجنســية ويــؤدي 
إلــى ارتفــاع كثافتــه فــي داخــل الجســمين 
أثنــاء  يحــدث  والعكــس  الكهفييــن 
هنــاك  الوســيط  هــذا  كميــة  إنخفــاض 
ذلــك. جــراء  مــن  اإلنتصــاب   ويتضــرر 

تلــف فــي األليــاف العصبيــة المســتقلة في . 7
القضيــب واألعصــاب المحيطيــة وكذلــك 
داخــل الجســمين الكهفييــن وخاصــة تلــف 
وكذلــك  والحركيــة  الحســية  األعصــاب 
اإلصابــة باالعتــالالت العصبيــة العديــدة 

فــي الجســم.

العالج والوقاية األولية:

نســتطيع القــول عمومــًا بــأن الوقايــة تتــم مــن 
خــالل تطويــر وتحســين نمــط الحيــاة بالتغذيــة 
الصحيــة والمعتدلــة يبــدأ فــي تنــاول اللحــوم 
القليلــة الدســم واألغذيــة قليلــة الكربوهيــدرات 
واتبــاع تغذيــة البحــر األبيــض المتوســط، التــي 
والفواكــه  الخضــروات  علــى  بكثــرة  تحتــوي 
والحبــوب، وممارســة الرياضــة واالبتعــاد عــن 
التدخيــن والكحوليــات والحفــاظ علــى نســبة 
الســكر عنــد مرضــى الســكري وتخفيــض الــوزن 
إجــراء  خــالل  مــن  الرشــاقة  علــى  والحفــاظ 
ــبوع  ــي األس ــاعة ف ــدة 8 س ــة لم ــن رياضي تماري

كالمشــي والجــري والتماريــن الســويدية.

العــالج : إن اكتشــاف مبطــالت إنزيــم )الفوســفو 
ــؤالء  ــاة ه ــر معان ــد غي ــس( ق ــتراز الخام دي اس

ــة . المرضــى بصــورة دراماتيكي
ــر  فــي الســنوات األخيــرة وأدى إلــى تحســن كبي
الجنســي  االختــالل  أعــراض  تخفيــف  فــي 
إنزيــم  وتبطيــل  كبــت  أن  حيــث  اإلنتصابــي 
)الفوســفو دي اســتراز الخامــس( )PDE5( يــؤدي 
 NO – cGMP( إلــى تحفيــز الوســيط اإلنتصابــي
ــرياني  ــدم الش ــق ال ــم تدف ــن ث Pathway –( وم
إلــى الجســمين الكهفييــن مؤديــًا إلــى ارتخائهمــا 

ــاب. ــدث اإلنتص ــئ ويح لتمتل

األســباب وليــس األعــراض يجــب أن يكــون هــو 
الهــدف فــي الحصــول علــى معالجــة تشــفي 
الجنســية  معاناتهــم  مــن  المرضــى  هــؤالء 
األمــراض  هــذه  طبيعــة  فــي  يكمــن  وهــذا 
وعالجيــًا ضــد  وقائيــًا  الوقــوف  فــي  وخاصــًة 
اســتفحال هــذه األمــراض بمــرور الزمــن وذلــك 
الجديــد  الجيــل  بواســطة  الحديــث  بعالجهــا 
ــة  ــية الخطي ــات الكهرومغناطيس ــزة الموج ألجه
البؤريــة وليــس البؤريــة لوحدهــا والتــي اثبتــت 
ــذ  ــة من ــة الحديث ــوث والدراســات الكلينيكي البح
2015 بــأن هــذه الموجــات الموجهــة مــن خــارج 
بصــورة  الكهفيــن  الجســمين  إلــى  القضيــب 
خطيــة وليســت بؤريــة ، قــد أدت إلــي تحفيــز 
الخاليــا الجذعيــة فــي الجســمين الكهفيــن ومــن 
ثــم إلــى تحفيــز تكــون عامــل نمــو األوعيــة 
الدمويــة) VEGF ( والــذي بــدوره يــؤدي الــي 
تكويــن شــعيرات دمويــة جديــدة فــي الجســمين 
ــدوران  ــم تحســن ال ــب ومــن ث ــن للقضي الكهفي
الدمــوي فيــه وكذلــك وفــي نفــس الوقــت يتــم 
لألوعيــة  الفارشــة  البطانيــة  الخاليــا  تحفيــز 
للقضيــب  الكهفيــن  الجســمين  فــي  الدمويــة 
كذلــك إلنتــاج أنزيــم األرجينــاز ليتكــون مــن 

الوســيط  هــو  النتريك(والــذي  خالله)أكســيد 
هــذة  مطاطيــة  علــي  المســؤول  العصبــي 
إلــى توســعها فــي حالــة  ثــم  االوعيــة ومــن 
ــدم  ــق ال ــبة تدف ــاع نس ــية وارتف ــارة الجنس اإلث
الشــرياني إلــى الجســمين الكهفيــن مؤديــآ إلــى 

تحســن اإلنتصــاب

ــاة وســلوك هــؤالء  ــر نمــط حي تكمــن فــي تغيي
المرضــى وفــي نفــس الوقــت عالجهــم الدوائي، 
والتــي تــؤدي حتمــًا إلــى تحســن المضاعفــات 
الضعــف  وخاصــة  األمــراض  لهــذه  الجانبيــة 
ماســة  حاجــة  هنالــك  إن  حيــث  الجنســي، 
وســريعة لعــالج هــذه األســباب المرضيــة. وكمــا 
أكــدت حديثــًا بعــض الدراســات اإلكلينيكيــة بــأن 
تنــاول مبطــالت الـــ )PDF5( وفــي نفــس الوقــت 
التصادميــة  الموجــات  عــالج  إلــى  الخضــوع 

الكهرومغناطيســية الخطيــة المذكــورة انفــآ

Location of Penile Progenitor Cells Acti-
vated by Li-ESWT

فــي  )بروجنتــور(  الجذعيــة  تحفيزالخاليــا 
بالموجــات  العــالج  بعــد  الذكــري  العضــو 
البؤريــة.   الخطيــة  الكهرومغناطيســية 

بقلم طبيب
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نصائح لمريض القلب المسافر :
ــار  ــي مط ــط ف ــي تح ــرة، وه ــباك الطائ ــن ش ــزن م ــو ي ــاج أب ــر الح نظ
اســطنبول، وقــال : هــذه... بــالد جميلــة ســوف نســتمتع باإلقامــة فيهــا.

لــك  االســترخاء  مــن  أســبوع كامــل  نعــم  يــزن:  ام  الحاجــة  أجابــت 
لــي. والتســوق 

أين حبة الدواء، لقد حان موعده ؟
نظــرت الحاجــة إليــه بخــوف وقالــت: ألــم تحضــره أنــت ؟ لقــد وضعتــه 

ــة المطبــخ . ــه فــي كيــس بالســتيكي علــى طاول كل
امتقع وجه الحاج وقال: لقد نسيت أن أضعه في حقيبتي 

أنطلــق  الفنــدق  الــى  والذهــاب  اســطنبول،  الــى  الوصــول  بعــد 
ــط والســكري  ــا دواء الضغ ــة وطلب ــرب صيدلي ــى اق ــة ال ــاج والحاج الح

دواء. لــكل  الدقيــق  االســم  تذكــر  حــاوال  أن  بعــد  والكولســترول، 
رفــض الصيدالنــي إعطــاء أيــة ادويــة دون وصفــة طبيــة وقــال إن 

عليكمــا مراجعــة طبيــب فــي تركيــا ألخــذ وصفــة منــه.
أمضــى الحــاج ابــو يــزن يوميــن فــي مراجعــة األطبــاء قبــل أن يســتطيع 

أخيــرا الحصــول علــى دواء تركــي يشــبه اســم دوائــه االصلــي .

سؤال وجواب 

هل يمكن لمريض القلب أن يسافر ؟
نعم، ولكن بشروط:

ــوح أو قســطرة أو زراعــة . 1 ــب مفت ــة قل    أن ال يكــون قــد أجــرى عملي
مــن  أن  الماضيــة، حيــث  القليلــة  األيــام  شــبكية معدنيــة خــالل 
األفضــل أن يبقــى المريــض تحــت المراقبــة )حتــى فــي بيتــه( لمــدة 
أيــام قليلــةن إحتياطــا لحــدوث مضاعفــات تســتدعي انتبــاه طبيبــه.

  ان ال يكــون الســفر طويــال جــدا، حيــث ان مرضــى القلــب معرضــون . 2
ــل االم  ــفر الطويــل مث ــالل الس ــات خ ــن غيرهــم للمضاعف ــر م اكث
ــل  ــد تحص ــذه ق ــن، وه ــان الرئتي ــاقين / احتق ــات الس ــدر / جلط الص
ــل  ــراري قب ــوط اإلضط ــذر الهب ــث يتع ــط حي ــوق المحي ــو ف ــي الج ف
يســافرون  الذيــن  المرضــى  ننصــح  لــذا  عديــدة،  ســاعات  مــرور 
علــى متــن رحــالت الطويلــة اكثــر مــن بضــع ســاعات ان يتاكــدوا ان 

ــكلة. ــذه المش ــا له ــفر تجنب ــل الس ــا قب ــتقر طبي ــم مس وضعه

جواب السؤال 

قبل 
الترحال 

د. اياس الموسى 
استشاري امراض القلب والشرايين
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ــي . 3 ــة، كان يمش ــة دون حرك ــرة طويل ــوس لفت ــب الجل   ان يتجن
ــن  ــزل م ــة، أو ين ــق قليل ــدة دقائ ــاعة لم ــرة كل س ــل الطائ داخ
الســيارة ويتمشــى، او علــى األقــل يحــرك ســاقيه ورجليــه بيــن 
ــودة  ــة موج ــذه الغاي ــدة له ــن مع ــاك تماري ــر، وهن ــن واالخ الحي

ــرات. ــى بطاقــات إرشــادية داخــل الطائ عل
ــك تجنــب حــدوث جلطــات فــي أوردة الســاقين 	  والهــدف مــن ذل

ناتجــة عــن ركــود الــدم وعــدم جريانــه بشــكل مســتمر نتيجــة 
الجلــوس الطويــل.

ما الذي على مريض القلب ان ياخذه معه خالل سفره ؟
ــكل . 4 ــخيص ل ــراض او التش ــماء االم ــر باس ــي مختص ــر طب تقري

ــب  ــكري -3 تصل ــط -2الس ــال: -1 الضغ ــا مث ــي منه ــة يعان حال
يكــون  ان  ويفضــل  المفتــوح،  القلــب  -4عمليــة  الشــرايين 
ــع. ــل الجمي ــن قب ــا م ــهل فهمه ــى يس ــة، حت ــة االنكليزي باللغ

  قائمــة األدويــة التــي يســتعملها حســب اإلســم العلمــي وليــس . 5
التجــاري، ليتمكــن مــن ايجــاد بديــل للــدواء إن لــزم األمــر.

يفضــل أن يحمــل المريــض وصفــة طبيــة بأدويتــه لتيســير 	 
ــك. ــى ذل ــة إل ــت الحاج ــا إذا دع صرفه

ما هي أدوية الطوارئ التي ينصح بحملها في السفر ؟
المعــدة 	  ادويــة  الصــداع،  االم  مســكنات  مثــل  عامــة  ادويــة 

حــرارة. خافضــات  واإلســهال، 
ادويــة خاصــة مثــل حبــة موســع الشــرايين ) Isordil ( التــي 	 

تســتعمل تحــت اللســان عنــد اللــزوم، وهــذه مهمة جــدا لمرضى 
الرحــالت الطويلــة المصابيــن بتصلــب الشــرايين حيــث انــه مــن 
ــرة، وقــد ينفــع  ــي الطائ ــن االصابــة بذبحــة صدريــة ف الممك
اخــذ هــذه االدويــة تحــت اللســان التــي تخفــف هــذا االلــم، وقــد 
تســاعد المريــض علــى الوصــول الــى المحطــة التاليــة بســالم. 

ــة الشــخصية، وليــس فــي 	  ــدواء الضــروري مــع الحقيب حمــل ال
ــرة. ــرا داخــل الطائ ــة األمتعــة ليكــون متواف حقيب

المرضــى الذيــن يعانــون مــن هبــوط القلــب، واحتقــان الرئتيــن 	 
يجــب ان يكــون معهــم جرعــات احتياطيــة مــن دواء مــدر البــول 
بضيــق  شــعر  اذا  الطائــرة  داخــل  اللــزوم  عنــد  إلســتعماله 

ــن. ــان الرئتي ــن احتق ــج ع ــس النات التنف

ــل ان  ــر، يفض ــد اخ ــي بل ــش ف ــض للعي ــال المري ــة انتق ــي حال ف
يبحــث عــن طبيــب لمتابعتــه قبــل وصولــه الــى هــذا البلــد أو 
بعــد وصولــه بفتــرة قصيــرة ، لكــي يكــون الطبيــب الجديــد ملمــا 
بحالتــه، وال يفاجــئ بحضــوره كحالــة طارئــة فــي منتصــف الليــل 

ــموال. ــة وش ــر دق ــالج أكث ــون الع ــه يك ــا بحالت ــه إذا كان ملم فإن



ماهــي المعاييــر المتبعــة فــي دولــة اإلمــارات 
العــدوى؟ لضبــط 

نحــن فــي وزارة الصحــة نتبــع االجــراءات حســب 
الخليجيــه  الهيئــة  ونتبــع  الدوليــة   المعاييــر 
لضبــط العــدوي، اضافــة الــى ســي دي ســي 
الواليــات  فــي  ومكافحتهــا  العــدوى  لضبــط 
المضــادات  مقاومــة  مجــال  وفــي  المتحــدة. 
الصحــة  منظمــة  معاييــر  نتبــع   للميكروبــات 

العالميــة. 

ماهــي الخطــوات المتبعــه لضمــان تطبيــق هــذه 
ــن؟ ــر والقواني المعايي

منــذ عــام 2016 وأنــا اتــرأس اللجنــة وبدأنــا 
تتبعــه  الــذي  والبروتوكــول  النظــام  بإعــداد 
مختلــف مستشــفيات وزارة الصحــة بطريقــة 
مختلــف  مــع  نتابــع  بدورنــا  ونحــن  مركزيــة، 
و  منــع  لموضــوع  بالنســبة  المستشــفيات، 
نســبة  تقليــل  فهدفنــا  العــدوى،  مكافحــة 
العــدوى التــي يمكــن ان يتعــرض لهــا المريــض 
نتبــع  الصــدد  المشــآت الصحيــة، وبهــذا  فــي 
اإلجــراءات العالميــة، ســواء فــي العمليــات أو فــي 

المحيطــة. أوالبيئــة  المركــزة  العنايــة 
أيضــا يتــم التنظيــف والتعقيــم بإتبــاع اإلجراءات 
العالميــة والمــواد الكيميائيــة  المعتمــدة، والتــي 
أثبتــت أمانهــا للمريــض باالضافــه الــى فعاليتهــا 
ــق  ــا يتعل ــات وفيم ــى الميكروب ــاء عل ــي القض ف
بالتقليــل مــن عــدوى موقــع الجراحــة فــإن لهــذا 
ــزء  ــض وج ــف للمري ــن التثقي ــزء م ــار ج المضم
للطبيب،حيــث نعمــل علــى تثقيــف المريــض 

قبــل وبعــد أي إجــراء جراحــي.
 

كيــف اســتطعتم ان تحققــوا أعلــى نســبة لضبــط 
أو  متطــورة،  أنظمــة  أدخلتــم  هــل  العــدوى... 
ــع  ــام المتب ــى النظ ــوادر عل ــب الك ــم بتدري التزمت

واألجهــزة المتاحــة أصــال؟
الدائمــة لجميــع  المراقبــة  أهــم خطــوة هــي 
ماهــي  لنعلــم  الصحــة  وزارة  مستشــفيات 
اإللتهابــات  وكميــة  الموجــودة  الميكروبــات 
والعــدوى التــي تحــدث وأنواعهــا، ثــم نقــوم 
بخطــه عمــل للســيطرة علــى هــذه العمليــات 
بطريقــة مركزيــة وضمــن فريــق متعــاون مــن 
بتوحيــد  قمنــا  حيــث  المستشــفيات،  مختلــف 
نظــام التقاريــر فــي جميــع مستشــفيات الــوزارة 
ونعلــم فــورأ بوجــود أي مشــكلة ونناقشــها، واذا 
ــًا  ــة عالمي ــراءات المتبع ــة لإلج ــاك فعالي كان هن
اي  هنــاك  واذا  نتابعهــا،  الحــاالت  هــذه  فــي 
حــدث جديــد نلجــأ إلــى وضــع خطــط بمرجعيــة 
ــع  ــي نتب ــات الت ــة والمنظم ــر الدولي ــى المعايي ال
الجراءاتهــا وقوانينهــا وبذلــك نراقــب مــا يحــدث 
ونخفــف مــن أنتشــار أي عــدوى ممكنــه قــدر 

االمــكان.

د. نجيبة محمد 
عبد الرزاق

مقابلة - اإلمارات

رئيسة قسم الباطنية في مستشفى البراحة - دبي	 
رئيسة لجنه مكافحة العدوى المركزية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع	 
الرئيس المشارك للجنة الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات	 
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ــى 138  ــوي عل ــا تحت ــارات بأنه ــة االم ــاز دول  تمت
جنســية، باإلضافــة الــى كونهــا بلــدا ســياحيا.. 
هــذا  يشــكلها  إضافيــه  تحديــات  هنــاك  هــل 
ــع ومكافحــة العــدوى، ؟ ــى موضــوع من العامــل عل

تظهــر  أن  ممكــن  الحــاالت  هــذه  مثــل  فــي 
حــاالت عــدوى أتــى بهــا المريــض مــن بلــده 
ولكــن  مختلفــة،  معهــا  التعامــل  وطريقــة 
نحــن يجــب علينــا أن نكــون واعيــن مــن أول 
المستشــفى...  أو  العيــادة  المريــض  دخــول 
هــل هنــاك احتمــال ظهــور مــرض معــد  لديــه!  
ــه  ــى حســب االحتمــاالت ناخــذ إجــراء الوقاي وعل
لمنــع انتشــار أي عــدوى، حيــث نقــوم بعمــل 
المرضيــة  الســيرة  أخــذ  ويتبــع  التشــخيص 
ــي ســافرإليها.. ونتاكــد،  ــدول الت واألعــراض وال
ثــم حســب طــرق انتقــال هــذا الفيــروس أو 

الالزمــة.  االحتياطــات  نأخــذ  الميكــروب 
 

فــي موضــوع الســياحة العالجيــة.. هــل تحرصــون 
علــى ان يحصــل المريــض القــادم مــن دولــة 

ــدوى؟ ــن أي ع ــة م ــى الحماي ــرى عل اخ
عــادة فــي الســياحة الطبيــة يأتــي المريــض 
وتكــون  معينــة،  صحيــه  مشــكلة  ولديــه 
طبيبــا  ويقصــد  لدينــا،  وفحوصاتــه  تقاريــره 
ــث  ــي، حي ــراء الجراح ــذا االج ــي ه ــا ف مختصص
لدينــا تخصصــات هامــة فــي اإلمــارات معروفــة 
علــى مســتوى عربــي مثــل م.القاســمي ، حيــث 
انهــم يتميــزون بجراحــة القلــب المفتــوح ونحــن 
فــي م.البراحــة نتميــز بجراحــة األنــف واألذن 
ــى  ــض عل ــل المري ــة، فيحص ــرة الدقيق والحنج
الجراحــة المطلوبــة، ونــادرا مــا يحصــل انتقــال 
أي عــدوى لمريــض قــادم للعــالج فــي اإلمــارات.

ماهــي النســب فــي مجــال منــع و مكافحــة العــدوى،  
ــارات  ــي اإلم ــات ؟وهــل نحــن ف ــار الميكروب وانتش

ضمــن النســب العالميــة ؟
مقاومــة  برنامــج  االمــارات  فــي  لدينــا  نحــن 
ــة  ــع و مكافح ــج من ــات وبرام ــادات الميكروب مض
والمعاييــر  البروتوكــوالت  ونتبــع  العــدوى، 
المتبعــة فــي الــدول العالميــة، ونحــن جــزء مــن 
كل، ولدينــا ميكروبــات والتهابات بنفس النســب 
العالميــه ونتابــع بعــض هــذه الميكروبــات منــذ 
اكثــر مــن 3 ســنوات، وبالــذات البكتيريــا التــي لها 
مقاومــه ألكثــر مــن نــوع مضــاد حيــوي ، وهــي 
مثــل أي دولــة فــي العالــم فــي ازديــاد، ولكنهــا 
مراقبــه بشــكل جيــد وتــزداد ضمــن النســب 
ــيطره  ــتطيع الس ــل أن نس ــي نأم ــة، والت العالمي

ــا. ــاد مقاومته ــع ازدي ــر لمن ــا اكث عليه

ــاء  ــفيات واألطب ــى المستش ــه عل ــاك رقاب ــل هن ه
للمرضــى،  الحيويــة  المضــادات  صــرف  لمنــع 
واإلكتفــاء بمــا هــو مناســب، منعــا النتشــار ظاهــرة 

مقاومــة الميكروبــات؟

نحــن فــي اإلمــارات لدينــا اكثــر مــن جهــة صحيــة 
، فمثــال دائــرة صحــة ابــو ظبــي أعــدت برنامــج 
مستشــفيات  علــى  تعميمهــا  تــم  وقوانيــن 
التابعــة لهــا، وهــو برنامــج اإلســتخدام الرشــيد 
للمضــادات الحيويــة، ونحــن أيضــا فــي وزارة 
الصحــة ووقايــة المجتمــع لدينــا برنامــج ترشــيد 
اســتهالك المضــادات الحيويــة، وهــو برنامــج 
حديــث وقــد اســتطاعت الكثيرمــن المستشــفيات 
الحيويةعــن  المضــادات  اســتهالك  تخفيــض 
طريقــه. كمــا أن مستشــفيات صحــة دبــي أيضــا 
تتبــع نفــس النظــام كمــا ســيصدر قريبــا قــرارا 
مــن مجلــس الــوزراء بالــزام جميــع مستشــفيات 
الدولــة و المراكــز الصحيــة الحكوميــة والخاصــة 
ــة  ــع و مكافح ــج من ــل برنام ــن تفعيي ــا يضم بم
العــدوى والــزام المستشــفيات و منشــئات جراحة 
االســتخدام  برامــج   بتطبيــق  الواحــد  اليــوم 
الرشــيد للمضــادات. وهــذه مــن ضمــن المعاييــر 
اتباعهــا،  المستشــفيات  علــى  يجــب  التــي 

ــا. ــة آو تجديده ــح الرخص ــم من ــا ال يت وبدونه

ماهي الرؤى المستقبلية؟
مستشــفيات  جميــع  حصــول  رؤيــة  لدينــا 
الدولــة علــى االعتمــاد الدولــي مــن هنــا الــى 
عــام 2020 حيــث يوجــد لدينــا فــي اإلمــارات  
بحــدود 140مستشــفى %70 منهــا حاصلــة علــى 
االعتمــاد الدولــي حســب اخــر احصائيــات 2016 
باإلضافــة الــى اإلعتمــادات األخــرى، الكنديــة 
%30 مــن  او االســترالية. وفــي وزارة الصحــة 
مستشــفياتها حاصلــة علــى اإلعتمــاد الدولــي و 
%60 مــن عيــادات الــوزارة حاصلــة علــى االعتماد 
الدولــي. ونحــن فــي مستشــفى البراحــه حصلنــا 
علــى  الثانيــة  للمــرة  الدولــي  االعتمــاد  علــى 
التوالــي فــي 2018، وهــذا يعنــي اســتمرارية 
ــو  ــا ه ــه، لم ــام ومواكبت ــاع النظ ــيطرة، وإتب الس

ــي.  ــكل يوم ــع بش متب

 
ICAMR) 2018 ماذا عن المؤتمراالول

ماهي اهدافه ونتائجه؟
أردنــا  حــال  فــي  انــه  المؤتمــر  مــن  الهــدف 
البنيــة  وإنشــاء  المتبعــة  لألنظمــة  التغييــر 
التحتيــة لنظــام مكافحــة مضــادات الميكروبــات، 
حيــث يجــب أن نؤمــن أننــا  جــزء مــن هــذا العالــم 
ــا فــي االمــارات كمــا  وأن المشــكلة موجــودة هن
هــي موجــودة عالميــا، وأننــا ال نختلــف عــن هــذا 
العالــم، وعندمــا تــدرك الكــوادر الطبيــة هــذا 
المشــكلة  مــع  يتعاملــون  فإنهــم  الموضــوع، 
بشــكل أوعــى وأقــوى ويحرصــون علــى العمــل 
ــع  ــود جمي ــى جه ــاج ال ــث يحت ــق حي ــكل فري بش
الفئــات العاملــة فــي المنشــئات الصحيــة مــن 
إدارة  الــى أطبــاء و عمــال التنظيــف و غيرهــم، 
كمــا المؤتمــر يعطــي الفدصــة لتبــادل الخبــرات 

ــرات  ــف الخب ــفيات ومختل ــف المستش ــي مختل ف
المحليــة والعالميــة، بمــا يضمــن مســتقبل أهــم 
وأفضــل الختصــاص منــع و مكافحــة العــدوى 
الميكروبــات  مضــادات  مقاومــة  وبرنامــج 
اإلجــراءات  واتخــاذ  الحقيقــة  تلــك  ومواجهــة 

المناســبة. 
الصحــة  منظمــة  قبــل  مــن  التصريــح  وتــم 
العالميــة  علــى آنــه اذا لــم يتــم تغييــر الطريقــة 
التــي نتعامــل فيهــا مــع المضــادات الحيويــة، 
ــاد  ــى أي مض ــن يبق ــام 2050 ل ــول ع ــه بحل فإن
ــا  ــد حققن ــدا. وق ــف ج ــذا مخي ــال وه ــوي فع حي
بهــذا المؤتمــر الوصــول الــى جميــع الكــوادر 
واطالعهــم  المراقبــة  علــى  وحثهــم  المعنيــة 
علــى النظــام المتبــع وكيفيــة التخفيــف من هذه 
المشــكلة والســيطرة عليهــا .فــي مــا يخــص 
منــع ومكافحــة العــدوى فــي المستشــفيات ثــم 
اســتهالك  فــي  الرشــيد  االســتخدام  برنامــج 

الحيويــة. المضــادات 
 

وكمــا تعلمــون أن شــراء المضــادات الحيويــة 
كان  الصيدليــات  فــي  طبيــة  وصفــة  دون 
مســموحا، ولكــن الحمــداهلل، تــم منعهــا منــذ 

نوفمبــر2017. شــهر 
اســبوع  فــي  للتوعيــة  حملــة  اطلقنــا  وقــد 
ــة  ــم العام ــة ، لتعلي ــادات الحيوي ــي بالمض الوع
وتثقيفهــم أن ال يطلبــوا المضــاد لمجــرد ارتفــاع 
درجــة الحــرارة، وأن ال يضغطــوا علــى الطبيــب، 
ــب  ــه الطبي ــوع لرؤي ــذا الموض ــرك ه ــم ت وأن يت
وخبرتــه لمــا هــو مناســب لحالــة كل مريــض 

ــدة.  ــى ح عل
ــن  ــة ع ــراض ناتج ــذه االع ــن ه ــث ان %90م حي
ــوي و 10%  ــاد حي ــى مض ــاج ال ــات ال تحت فيروس
ــب  ــوي يج ــاد الحي ــف المض ــد وص ــري و عن بكتي
اإللتــزام بالمــدة المحــددة و اكمــال المــدة حتــى 
ــاركة  ــدم مش ــن و ع ــض بتحس ــعر المري ــو ش ل
باستشــارة  اال  الوصفــة  نفــس  فــي  األهــل  
طبيــب، حيــث ان الزيــادة او النقصــان فــي عــدد 

ــدا. ــاس ج ــم وحس ــام مه االي

لــذا علينــا الوعــي أن المضــادات الحيويــة شــيء 
ثميــن جــدا اذا لــم نحافــظ علــى اســتعمالها 
الســنوات  خــالل  مفعولــه  فســيفقد  بحكمــة 
القادمــة، ويجــب أن نكــون متاكديــن مــن كتابــة 
ــة  ــة الالزم ــة الصحيح ــوي بالجرع ــاد الحي المض
ــه  ــة، الن ــدة الصحيح ــن وبالم ــخيص المعي للتش
حتــى زيــادة عــدد االيــام ســيكون تأثيــره ســلبيا 
ــور  ــاوم وتط ــة وتق ــا ذكي ــا، النه ــى البكتيري عل

طريقــة المقاومــة..

ونســأل اهلل  لكــم الســالمة والصحــة والعافيــة، 
بعيــدا عــن أي عــدوى.   
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إن موضــوع التحليــل النفســي واســع لدرجــة 
تحتــاج إلــى سلســلة متكاملــة مــن الكتابــات، 
خاصــة إذا مــا علمنــا أن التوصــل إلــى تقديــر 
صحيــح للحيــاة النفســية ألي إنســان، يتطلــب 
وشــخصيته،  بســلوكه  التامــة  اإلحاطــة 
والعاطفيــة،  الفكريــة  حياتــه  وبمظاهــر 
الخصائــص  مــن  الكثيــر  أن  الواضــح  ومــن 
الفرديــة يمكــن مالحظتهــا مــن قبــل الغيــر، 
ــاالت  ــد االنفع وخاصــة الســلوك الظاهــري، وبع
العاطفيــة، أمــا العمليــات العقليــة وأوجــه الحيــاة 
ــة  ــة الدقيقــة فهــي تقــع ضمــن التجرب العاطفي
الذاتيــة لإلنســان، وقــد ال تنعكــس فــي مظاهــر 
شــخصية أو ســلوكه أو كمــا يراهــا اآلخــرون.

أن  أحــد  علــى  المتعــذر  فمــن  ذلــك  وعلــى 
يتواصــل إلــى تقديــر كامــل للحيــاة النفســية 
التجربــة  بيــان  يســتطع  لــم  إذا  فــرد  ألي 
النفســية كمــا يتحســس بهــا، وكمــا يدركهــا 
ــون  ــاس يتفاوت ــا أن الن ــه. كم ــرد نفس ــك الف ذل
فــي تجاربهــم النفســية، ليــس فــي عمــق هــذه 
التجــارب وتشــعب نواحيهــا واختــالف أســبابها 
ــي  ــون ف ــم يتفاوت ــل ه ــب، ب ــا فحس ومصادره
قدرتهــم التحســس بهــذه التجــارب، وفــي إدراك 
قيمتهــا الفعالــة فــي حياتهــم النفســية، ثــم 
ــر  ــى التعبي ــم عل ــي مقدرته ــون ف ــم يختلف أنه
فــي عمقهــا  التجــارب بشــكل متســاوي  عــن 

وطبيعتهــا.

نشــأته  منــذ  الحديــث  النفــس  علــم  إتجــه 
إتجاهــًا يعطــي الحيــاة العقليــة لإلنســان حــدودًا 
أوســع ممــا يعيــه اإلنســان عــن نفســه، ومــع 
ــض النظريــات  ــع بع ــن ال يتفــق م ــاك م أن هن
ــاة  ــي والحي ــن الالوع ــية ع ــات النفس واالفتراض
العلمــي  الواقــع  أن  إال  الالواعيــة،  العقليــة 
المســتمد مــن الدراســات الســريرية واإلخباريــة 
قــد أثبــت بوضــوح توفــر حيــاة عقليــة لإلنســان 
أوســع وأعمــق وأبعــد حــدودًا ممــا يعيــه اإلنســان 

ويدركــه فــي أي لحظــة مــن حياتــه.

وجــود  التحليليــون  النفــس  علمــاء  يفتــرض 
للعقــل: حــدود 

اإلنســان  يدركــه  مــا  يســاوي  وهــو  الوعــي: 
يعيــه  مــا  إن  ومحيطــه:  نفســه  عــن  ويعيــه 
اإلنســان عــن نفســه هــو مظهــر خارجــي فقــط 
التــي  المختلفــة  العقليــة  والمؤثــرات  للقــوى 
تتزاحــم عليــه مــن الداخــل، ومحتويــات العقــل 
الواعــي فــي اإلنســان الســوي وفــي الظــروف 
الطبيعيــة مــا هــو إال حصيلة وســط لهــذه القوى 
ــي  ــط ه ــة الوس ــذه الحصيل ــرات، وأن ه والمؤث
ــي  ــوازن العقل ــة الت ــان صف ــي اإلنس ــي تعط الت
ــة  ــن المحافظ ــد م ــي ال ب ــا والت ــرف به ــي يع الت
عليهــا لإلبقــاء علــى التــوازن بينــه وبيــن نفســه 

ــه. ــن محيط ــه وبي وبين

الالوعــي: وهــو المجــال الــذي ال يدركــه اإلنســان 
وال يعيــه وال يعلــم بمــا فيــه مــن تجــارب ودوافــع 
واتجاهــات، كمــا أنــه ال يســتطيع النفــاذ إلــى مــا 

يحويــه بالبصيــرة أو التأمــل أو التفكيــر.

الراحة النفسية

الدكتور عاهد حسني
استشاري الطب النفسي والتحليل العالجي

مركز مستشفى الرشيد

التحليل
النفسي . .

نظرة مختصرة
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ــر  ــاس غي ــي األس ــي ف ــة ه ــة عقلي إن كل عملي
واعيــة وأن مــا الممكــن لمثــل هــذه العمليــات 
العقليــة أن تصبــح واعيــة تحــت ظــروف معينــة. 
ــوى  ــع والق ــن الدواف ــي يتضم ــل الالواع إن العق
الغريزيــة البدائيــة التــي تؤثــر فــي ســلوكنا 
أنــه  دون أن نســتطيع وعــي مصدرهــا، كمــا 
يتضمــن مجموعــة كبيــرة مــن التجــارب العقليــة 
واعيــة  كانــت  والتــي  العاطفيــة  باالنفعــاالت 
يومــًا مــا بدرجــة مــا، ثــم امتنعــت عــن الذاكــرة.

إن نســيان اإلنســان لتجربــة مــا فــي مرحلــة مــن 
ــذه  ــود له ــدام الوج ــي إنع ــه ال يعن ــل حيات مراح
التجربــة، وإنمــا اســتقرارها بشــكل مــادي معين 
فــي خاليــا معينــة فــي الدمــاغ، وأن مــن الممكــن 
إســتعادة مثــل هــذه التجربــة إذا توفــرت اإلثــارة 
الــذي  الدمــاغ  مــن  الجــزء  لذلــك  المالئمــة 

ــية. ــة المنس ــه التجرب ــتقرت في اس

يعنــي  ال  معينــة  نفســية  تجربــة  نســيان  إن 
يكــون  فقــد  التجربــة  لهــذه  الفعاليــة  انتهــاء 
األثــر الفســيولوجي العصبــي األول الــذي أثارتــه 
هــذه التجربــة مــا يؤثــر فــي طبيعــة التفاعــالت 
التجــارب  بســبب  تأتــي  التــي  الفســيولوجية 
تــردد  يــؤدي  وقــد  المســتقبل،  فــي  األخــرى 
ــل  ــن التفاع ــة م ــة دائم ــداث حال ــى إح ــة إل تجرب
العصبــي تؤثــر فــي جميــع التفاعــالت العاطفيــة 
ذلــك  ويتــم  لإلنســان،  الســلوكية  والمظاهــر 
فــي الوقــت الــذي نســي فيــه اإلنســان وقــوع 
هــذه التجــارب أو أنــه لــم يــدرك أو يفطــن إلــى 

العالقــة بينهــا وبيــن انفعاالتــه الحاليــة.

هــذا يقودنــا للحديــث بشــكل مختصــر عــن آليــة 
ــة يلجــأ  ــة عقلي الكبــت )Repression( وهــي آلي
القلــق  للتخلــص مــن شــعور  إليهــا اإلنســان 
والضيــق الــذي يعانــي منــه بســبب ورود عوامــل 
إن  نفســه.  فــي  واألهــداف  القيــم  متضاربــة 
الدوافــع  المكبوتــة ال تقتصــر علــى  التجــارب 
المتضاربــة التــي يتعــذر تصريفهــا وإنمــا يكبــت 
ــل  ــن الفش ــم ع ــي الناج ــعور العاطف ــا الش معه
فــي تحقيقهــا ســواء كان هــذا الشــعور علــى 
وقــد  قلــق،  أو  خــوف  أو  غيــظ  أو  ألــم  شــكل 
ــا  ــل به ــا إتص ــع م ــة م ــة المكبوت ــميت التجرب س

ــية. ــدة النفس ــي بالعق ــار عاطف ــن إط م

للتحــدث  المجــال  توفــر  ولعــدم  تقــدم،  ممــا 
ــر عــن الموضــوع، نجــد أن ســلوك اإلنســان  أكث
بمختلــف تعبيراتــه ســواء الجســمية أو الحركيــة 
أو االنفعاليــة أو المرضيــة، هــو حصيلــة لعوامــل 
عديــدة داخليــة وخارجيــة، كمــا أن اإلنســان ال 
وإنمــا هــو  بنفســه،  دواخلــه  إدراك  يســتطيع 
يعــرف صفاتــه فقــط، ومــن هنــا يكــون مــن 
ــن أي  ــي م ــا يعان ــا، عندم ــد من ــد ألي واح المفي
ــق  ــكاالت تتعل ــة أو إش ــلوك أو عاطف ــة أو س حال
بحياتــه الشــخصية ســواء عالقاتــه مــع نفســه أو 
مــع المحيــط، أن يبحــث عــن فهــم عميــق لذلــك 
مــن خــالل طلــب المشــورة مــن الجهــة التحليليــة 

ــة.    ــة المختص ــية العالجي النفس
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أهــم  مــن  واحــدة  اإلنجابيــة  الصحــة  تعــد 
المواضيــع التــي يجــب علــى اإلنســان االهتمــام 
عليهــا بشــكل علمــي، حتــى  واالطــالع  بهــا، 
يتجنــب كل المعوقــات التــي مــن الممكــن أن 
تؤثــر فــي عمليــة اإلنجــاب، كمــا عليــه أن يقــوم 
ــزواج أو  ــل ال ــة الالزمــة قب ــوص المخبري بالفح
ــراض  ــة أم ــود أي ــدم وج ــن ع ــد م ــل للتأك الحم
الطفــل  حيــاة  علــى  تؤثــر  أن  الممكــن  مــن 
مســتقبال، كمــا أكــد الدكتــور مايــكل فقيــه، 
مديــر ومؤســس مركــز “فقيــه لإلخصــاب” فــي 

اإلمــارات.

طــب  رواد  أحــد  الفقيــه  مايــكل  د.  يعتبــر 
أهــم  مــن  وواحــدا  العالــم،  فــي  اإلخصــاب 
ــة،  ــات اإلنجابي ــال التقني ــي مج ــن ف المتخصصي
ــم،  ــارج الجس ــاب خ ــاب باإلخص ــات اإلنج وعمليّ
أهــم  نســتطلع  معــه،  التالــي  حوارنــا  وفــي 
قادتــه  التــي  والعلميــة  المهنيــة  المحطــات 
ليكــون أحــد األطبــاء المؤثريــن فــي هــذا المجــال 
عالميــا، إضافــة إلــى اطالعنــا علــى آخــر البحــوث 
والمســتجدات العلميــة والتقنيــة فيمــا يخــص 
اإلخصــاب ومعالجــة العقــم عنــد المــرأة والرجل.
فــي  الدكتــوراة  شــهادة  فقيــه  الدكتــور  حــاز 
الطــب فــي الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت عــام 
1981، ثــم تابــع دراســته للتخصــص فــي مجــال 
النســائية،  األمــراض  اإلنجابــي وطــب  الطــب 
ــة  ــي جامع ــب ف ــة الط ــى كلي ــل إل ــل أن ينتق قب
فــي  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  فــي  يــال 
العــام 1986 ليشــارك فــي دورة طبيــة تدريبيــة 
ــد  ــم، وق ــة والعق ــاء اإلنجابي ــدد الصم ــول  الغ ح
زمالــة  علــى  ذاتــه  العــام  فــي  أيضــًا  حصــل 

ــا. ــاوث كاروالين ــة س ــن جامع ــة م مماثل

يقــول د. فقيــه: “ وصلــت إلــى الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة مطلــع الثمانينيــات، بعــد ســنة واحــدة 
مــن إجــراء أول عمليــة طفــل أنابيــب ناجحــة فــي 
العــام 1982، فواكبــت بدايــات هــذا العلــم منــذ 
مراحلــه األولــى، وتدربــت فــي جامعــة يــال علــى 
يــد نخبــة مــن أبــرز األطبــاء، وكنــت شــاهدا 
خــالل حياتــي المهنيــة علــى التطــورات الكبيــرة 
ومعالجــة  اإلخصــاب  مجــال  شــهدها  التــي 

العقــم”.

ويضيــف: “فــي ســنة 1987 افتتحــت أول مركــز 
لإلخصــاب خــاص بــي فــي واليــة ميشــيغان، 
ــة اشــتهر المركــز، وأصبــح  وخــالل ســنوات قليل
العالــم  أنحــاء  كل  مــن  لألطبــاء  مقصــدا 
جديــدة  شــركة  أنشــأت  ثــم  فيــه،  للدراســة 
حملــت اســم )IVF Michigan( وهــي اليــوم مــن 
الشــركات العشــر األولــى فــي أمريــكا فــي هــذا 

مراكــز”. ثمانيــة  وتضــم  االختصــاص، 

اراب هارت تلتقي

 الدكتور
مايكل فقيه

مدير ومؤسس مركز »فقيه لإلخصاب« في 
اإلمارات. يعتبر أحد رواد طب اإلخصاب في 

العالم 
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المديــر  منصــب  فقيــه  الدكتــور  يشــغل 
ــارات  ــي اإلم ــاب ف ــه لإلخص ــز فقي ــي لمرك الطب
فــي  ميتشــيغان  وفــي  المتحــدة  العربيــة 
وهــو مؤســس  األمركيــة،  المتحــدة  الواليــات 
فــي  أف”  فــي  آي  “فيرســت  اإلخصــاب  مركــز 
ــة  ــر مــن جمعي ــه عضــو فــي أكث ــا أن ــان، كم لبن
ــة  ــة، الجمعي ــة األمريكي ــة الطبي ــي: الجمعي وه
األمريكيــة لمناظيــر البطــن النســائية، الجمعيــة 
األمريكيــة الكنديــة لالنتبــاذ البطانــي الرحمــي، 
جمعيــة الخصوبــة األمريكيــة، الجمعيــة الطبيــة 
لواليــة ميتشــيغان، جمعيــة ميشــيغان للغــدد 
الصمــاء اإلنجابيــة، جمعيــة تقنيــات اإلنجــاب 
المســاعدة، جمعيــة الجراحيــن لإلنجــاب وفــي 
فــي  الدوليــة  للمنتجــات  االستشــارية  الهيئــة 

“أوفاســاينس”. شــركة 

يشــكل مركــز الفقيــه واحــدا مــن أهــم المراكــز 
الطبيــة فــي اإلمــارات، فيمــا يخــص اإلخصــاب، 
ــة الدكتــور فقيــه فــي اإلمــارات  وقــد بــدأت رحل
ســنة 2001، حيــث افتتــح عيــادة خاصــة فــي 
ــاركة  ــه المش ــب من ــام 2007 طل ــي ع ــي، وف دب
ــي  ــارات، وف ــي اإلم ــن “IVF” ف ــع قواني ــي وض ف
2011 افتتــح أول مركــز فــي دبــي، وفــي 2013 
افتتــح ثانــي المراكــز فــي أبــو ظبــي، وفــي 

2014 كان افتتــاح مركــز العيــن.

يقــول د. فقيــه: “كل األطبــاء الذيــن تدربــوا فــي 
مراكزنــا، افتتحــوا عيادتهــم الخاصــة ســواء فــي 
أمريــكا أو لبنــان أو الخليــج، وأســتطيع القــول 
وبــكل ثقــة أننــا تركنــا بصمــة واضحــة فــي 
الصعيــد  علــى  اإلخصــاب ســواء  مجــال طــب 

العالمــي أو العربــي”.

يشــير د. فقيــه إلــى أن المركــز يواكــب علــى 
الــدوام آخــر التطــوارت التــي يشــهدها علــم 

ــة التــي  ــات الحديث اإلخصــاب، ومــن أهــم التقني
تجــرى فــي المركــز، مــا يعــرف بالتشــخيص 
D- ”الوراثــي، والــذي يتــم فيــه أخــذ عينــة مــن الـ

NA” مــن كال الزوجيــن، لمعرفــة مــدى الصحــة 
اإلنجابيــة لــكل منهمــا، وهــل هنــاك أمــراض 
وقــد  الجنيــن،  يحملهــا  أو  تظهــر  أن  يمكــن 
ــي  ــخيص الوراث ــرًا للتش ــز مختب ــص المرك خص
ــرات  ــم المختب ــن أه ــو م ــه، وه ــن مجموعت ضم
العينــات  إليــه  ترســل  حيــث  المنطقــة،  فــي 
ــا  ــي، كم ــن العرب ــاء الوط ــن كل أنح ــة م للدراس
اعتمــدت حكومــة اإلمــارات المختبــر لفحــص 
إجــراء  يتــم  حيــث  الــزواج،  قبــل  األشــخاص 

فحــص كامــل يشــمل 700 مــرض تقريبــا.

الفحــص  ضــرورة  علــى  فقيــه  د.  ويؤكــد 
الشــامل قبــل اإلنجــاب، وخصوصــا فــي البيئــات 
االجتماعيــة التــي ترتفــع فيهــا حــاالت الــزواج 
بيــن األقــارب، وهــو مــا يســبب مشــاكل وراثيــة 
ــذا فــإن الفحــص عامــل أساســي فــي  ــة، ل هائل
ــر  ــب الكثي ــأنه تجن ــن ش ــاالت، م ــذه الح ــل ه مث

ــوالدة. ــي ال ــدى حديث ــراض ل ــن األم م

ــم  ــد تقدي ــه عن ــز الفقي ــاط مرك ــف نش ال يتوق
الرائــدة فــي  المراكــز  بــل هــو مــن  العــالج، 
مجــال األبحــاث، حيــث يقــوم ســنويا بتنظيــم 
مؤتمــر “اإلمــارات للخصوبــة”، والــذي عقــدت 
مؤخــرا دورتــه الســابعة بحضــور حوالــي 1200 
طبيــب عالمــي قدمــوا مــن الواليــات المتحــدة 
روســيا،  فرنســا،  إســبانيا،  كنــدا،  األمريكيــة، 

مصــر، لبنــان و اإلمــارات. 

وقــد تــم خــالل المؤتمــر الــذي اســتمر علــى 
مــدار يوميــن مناقشــة أحــدث التطــورات فــي 
مجــال الطــب اإلنجابــي، وتبــادل المعلومــات مــع 
األطبــاء الحاضريــن، حتــى يتمكنــوا مــن تطبيــق 

ــالج مرضاهــم  ــي ع ــرات الجديــدة ف ــذه الخب ه
ــم. ــل له ــة األفض ــم الرعاي وتقدي

يشــير د. فقيــه إلــى أهــم المحاضــرات والنــدوات 
التــي  تلــك  مثــل  المؤتمــر،  احتضنهــا  التــي 
ــرأة  ــدم الم ــل تق ــة، مث ــاالت الصعب ــت الح تناول
فــي العمــر أو الفشــل المبكــر للمبايــض، حيــث 
ألقــى الدكتــور أيمــن الهنــدي نــدوة حــول أبحاثــه 
فيهــا  يقــوم  والتــي  الجذعيــة،  الخاليــا  علــى 
بأخــذ خاليــا مــن حــوض المــرأة، تتــم تنقيتهــا، 
ــج عــن  ــزرع فــي المبايــض، وأعطــى نتائ ــم ت ث
الحــاالت التــي صــار عندهــا نمــو فــي البيــوض، 
فــي  بيــوض  أيــة  عندهــم  تكــن  لــم  والتــي 
الســابق، مؤكــدا أن هــذه األبحــاث تشــكل أمــال 

ــم. ــي العال ــاء ف ــكل النس ــرا ل كبي

كمــا ألقــت الدكتــورة ســحر حمــود محاضــرة 
تناولــت فيهــا إمكانيــة خلــق حيوانــات منويــة 
الــذي  الرجــل  عنــد  النطفــي  األســاس  مــن 
ومازالــت  المنويــة،  الحيوانــات  عنــده  تنعــدم 
هــذه التجــارب لــم تكتمــل بعــد، إال أنهــا وصلــت 
الســنتين  خــالل  ويتوقــع  متقدمــة،  مرحلــة 
القادمتيــن تحقيــق نتائــج متميــزة فــي هــذا 

اإلطــار.
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وقــوة  الطفولــة  حلــم  إلــى  الحكايــة  تأخذنــا 
االيمــان فــي تلــك المرحلــة الحبلــى بــكل مــا 
هــو صــادق وحقيقــي ونبيــل وجــريء، بــدأ هــذا 
فــي مدينــة  العالــم ونشــأ وترعــرع  الطبيــب 

النبيــل. الفــارس  الدونكيشــوت 

لكــن فارســنا النبيــل حقــق حلمــه بكل شــجاعة.، 
فقــد كان شــغوفا بأحــد االطبــاء الــذي كان يعالــج 

ــح  ــد أصب ــل . وق ــاء ونب ــانية وعط ــاس بانس الن
ــى  ــب عل ــاء أطفــال االنابي ــوم أحــد اهــم أطب الي
مســتوى العالــم، وألنــه يعلــم كــم هــو موضــوع 
حســاس، قــرر أن يأتــي الــى اإلمــارات وتحديــدا 
مدينــة العيــن التــي أرادهــا ان تكــون مركــزا 
لتطبيــق كل مــا حصــل عليــه مــن علــم وخبــرة 
وســط هــذا االســتقرار المتــاح ألهلهــا وزوارهــا 

والقاطنيــن بهــا.

ــه  ــارس مهمت ــن ويم ــي العي ــتقر ف ــرر أن يس ق
الرئيســية، وهــي المســاهمة فــي صنــع الحيــاة 
ــق  ــن ..... ليحق ــي العي ــا ف ــا هن ــاظ عليه والحف
بســخاء وشــغف اعلــى نســب النجــاح فــي مجــال 
ــات فــي  اطفــال االنابيــب، وإدخــال أحــدث التقني

ــي. ــج العرب ــى منطقــة الخلي ــم ال العال

اراب هارت 
تلتقي الدكتور 

براوليو بيرامو
للحديث عن الفحص غير الجراحي للجنين الذي 

تم طرحه حديثًا في مركز العين اإلخصاب
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 وهــا هــو اليــوم يضيــف تكنولوجيــا الفحــص غيــر الجراحــي للجنيــن، 
والتــي تكشــف مــن خــالل تحليــل بســيط وجــود بعــض األمــراض 

ــي: ــوار التال ــه الح ــا مع ــد كان لن ــة. وق الوراثي

ما هو االبتكار في التقنية الجديدة؟
ــا  ــي التكنولوجي ــدة فــي مجال ــكارات عدي ــن ابت ــة بي تجمــع هــذه التقني

ــة.   ــة الحيوي ــة والمعلوماتي الحيوي
ــة  ــن مــن خــالل عين ــووي للجني ــي عــزل الحمــض الن ــد عل فهــي تعتم
مــن دم األم الحامــل؛ وأصبــح لدينــا األن التقنيــة المناســبة لعمــل ذلــك 

وهــو انجــاز كبيــر.
لبيانــات  الجانــب األخــر، نســتطيع عمــل تسلســل وتحليــل  وعلــي 

النــووي بعــد توفــر تقنيــات معالجــة الحمــض. الحمــض 

ما هي الفائدة المرجوة من هذا الفحص للمرأة الحامل؟
 )noninvasive prenatal screening(اختبــار مــا قبــل الــوالدة غيــر 

الجراحــي ،
يمكنــه توفيــر معلومــات قيمــة بشــأن صحــة الطفــل، خاصــة إذا كانــت 
األم تعانــي مــن عوامــل خطــورة قــد تــؤدي إلصابــة الجنيــن بعيــوب ما، 
حيــث يــزداد القلــق مــن والدة طفــل بعيــوب تغيــر مجــرى حيــاة الطفــل 

وعائلتــه بالكامــل.

فــإذا كانــت مهتمــة للخضــوع الختبــار مــا قبــل الــوالدة غيــر الجراحــي، 
األمــراض  وسيشــرح  لهــا  معلومــات  ســيوفر  الطبيــب  فباستشــارة 
الوراثيــة علــى أســاس النتائــج المحتملــة ومــا قــد تعنيــه هــذه النتائــج 

ــكِ.  ــن، وعلي ــكِ وللجني ــبة ل بالنس

يمكــن إجــراء اختبــار مــا قبــل الــوالدة غيــر الجراحــي مبكــرًا فــي 
األســبوع العاشــر مــن فتــرة الحمــل، وأثنــاء االختبــار، يتــم أخــذ عينــة 
مــن دم األم وإرســالها إلــى مختبــر، ومــن ثــمّ، يقــوم المختبــر بتحليــل 

ــدم. ــة ال ــن فــي عين ــاألم وبالجني ــووي الخــاص ب الحمــض الن

هل هذه هي المرة األولي لهذه التقنية في المنطقة العربية؟
نعــم، هــي المــرة األولــي لهــذا االختبــار فــي معامــل جينيــة بالمنطقــة. 
ــات  ــق إرســال العين ــارات عــن طري ــل هــذه االختب ــي األن تقــدم مث حت

للتحليــل بالخــارج فــي أوروبــا أو الصيــن أو الواليــات المتحــدة.
أمــا األن، فيمكــن تحليــل العينــة بــدون ارســالها للخــارج؛ وهــو ال شــك 

قيمــة مضافــة.

هل لهذه التقنية أية أعراض جانبية؟
هــي مجــرد تحليــل للــدم، ومــن ثــم فــال يوجــد أيــة أخطــار مصاحبــة. 
ولكــن مــن ناحيــة أخــري، هــذه التقنيــة يمكــن لهــا أن تجعــل األم 
الحامــل تتفــادي المضاعفــات التــي قــد تحــدث فــي حــال اســتخدام 

ــة. ــر دق ــا أكث ــي أنه ــة إل ــري؛ باالضاف ــات أخ تقني
هل يمكن تطبيق هذه التقنية بسهولة في المشافي؟

هــي تقنيــة معقــدة بعــض الشــيء؛ لــذا مــن الضــروري توافــر معامــل 
جينيــة متقدمــة المكانيــة اســتخدام هــذه التقنيــة.

هل لديكم أي خطط للتوسع؟
ال نحتــاج للتوســع، حيــث يمكننــا معالجــة أالف العينــات هنــا، كمــا 
ــة  ــة بمنطق ــن أي دول ــات م ــتقبال العين ــن اس ــز العي ــي مرك ــا ف يمكنن
ــاعة.   ــالل 48 س ــي خ ــج ف ــار النتائ ــهولة؛ واظه ــي بس ــج العرب الخلي



الحموري
جمعية المستشفيات الخاصة 

تحقق المزيد من االنجازات
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تمثــل جمعيــة المستشــفيات الخاصة فــي االردن 
والتــي تأسســت عــام 1984 قطــاع المستشــفيات 
اساســي  كداعــم  وتعمــل  االردنيــة  الخاصــة 
لهــذه المستشــفيات والمراكــز الطبيــة االعضــاء 
لتصبــح منافســة علــى المســتوى العالمــي مــن 
خــالل تقديــم رعايــة صحيــة آمنــة متكاملــة 
ومتميــزة وتعزيــز دورهــا فــي خدمــة المجتمــع.

وحققــت الجمعيــة خــالل مســيرتها العديــد مــن 
ــا علــى القطــاع  االنجــازات التــي انعكســت ايجاب
الصحــي فــي االردن وســاهمت فــي جعــل االردن 
مكانــة  يتبــوأ  وان  العالجيــة  للســياحة  قبلــة 
متقدمــة عالميــا فــي هــذا المجــال فقــد حصلــت 
الجمعيــة علــى جائــزة “األردن أفضــل مقصــد 
للســياحة العالجيــة للعــام 2014” مــن مجلــة 
الســفر الطبــي الدولــي وتــرأس الدكتــور فــوزي 
الحمــوري رئيــس الجمعيــة رئاســة المجلــس 
 2015  /10 مــن  العالجيــة  للســياحة  العالمــي 

الــى 3/ 2017.

وفــي مقابلــة مــع مجلــة Arab Heart ، قــال 
رئيــس جمعيــة المستشــفيات الخاصــة الدكتــور 
علــى  تحــرص  الجمعيــة  ان  الحمــوري  فــوزي 
مواصلــة الســير بخطــى ثابتــة نحــو تحقيــق 
ــباب  ــى اس ــاظ عل ــازات والحف ــن االنج ــد م المزي
نجــاح االردن فــي المجــال الصحــي ومــن اهمهــا 
والمدربــة  المؤهلــة  البشــرية  الكــوادر  توفــر 
الخاصــة  المستشــفيات  فــي  واالســتثمار 
التكنولوجيــة  امكانياتهــا  فــي  التــي تضاهــي 
العالــم  فــي  المستشــفيات  افضــل  الطبيــة 
وتوفــر الخدمــات الطبيــة المتميــزة وتقديمهــا 
للمرضــى بيســر وبســرعة وباســعار معقولــة 
بالــدول  مقارنــة  االقــل  وتعتبــر   ، ومنافســة 
ــار  ــض لالنتظ ــاج المري ــة ودون ان يحت المنافس
للحصــول علــى الخدمــة. واضــاف ان جمعيــة 
المستشــفيات الخاصــة هــي الممثــل الوحيــد 
االردن  فــي  الخاصــة  المستشــفيات  لقطــاع 
المستشــفيات  هــذه  خدمــة  علــى  وتحــرص 
تحقيــق  جانــب  الــى  عــن مصالحهــا  والدفــاع 
داخــل  الجمعيــة  وغايــات  وتطلعــات  اهــداف 
المملكــة وخارجهــا كونهــا المرجعيــة الوحيــدة 
التعامــل  الخاصــة فــي  المستشــفيات  لقطــاع 
مــع الجهــات الحكوميــة والخاصــة فــي االردن 
وتمثيلــه فــي تعامالتــه الخارجيــة، وكذلــك فــي 
جميــع المجالــس والهيئــات واللجــان ذات العالقــة 
ومــن   ، االداء  وتحســين  والرقابــة  باالشــراف 
والمجلــس  العالــي  الصحــي  المجلــس  بينهــا 
الطبــي االردنــي والمجلــس التمريضــي االردنــي 
ومجلــس اعتمــاد المؤسســات الصحيــة ومشــروع 
والمركــز  الصحــي  القطــاع  لحوســبة  حكيــم 

االردنــي لالســعاف الجــوي وغيرهــا.
ونتيجــة  انــه  الــى  الحمــوري  الدكتــور  واشــار 
ــت  ــد نجح ــة ، فق ــا الجمعي ــة بذلته ــود حثيث لجه

الــوزراء  مجلــس  مــن  قــرار  اســتصدار  فــي 
الجمعيــة  قدمتهــا  توصيــات  علــى  بالموافقــة 
دخــول  تأشــيرات  منــح  اجــراءات  لتســهيل 
للمرضــى مــن الــدول المقيــدة وهــي )ليبيــا ، 
الســودان ، اليمــن ، ســوريا ، العــراق، تشــاد ، 
اثيوبيــا ونيجيريــا( االمــر الــذي نأمــل ونتوقــع ان 
يــؤدي الــى زيــادة اعــداد المرضــى الوافديــن مــن 
تلــك الــدول الــى االردن لتلقــي العــالج وبالتالــي 
زيــادة عائــدات الســياحة العالجيــة. وقــال ان هذه 
الجهــود جــاءت انطالقــا مــن حــرص الجمعيــة 
علــى الحفــاظ علــى المكانــة المتقدمــة لــالردن 
علــى مســتوى االقليــم فــي مجــال الســياحة 
العالجيــة خاصــة مــع توفــر كافــة العوامــل التــي 
تســاعد علــى ذلــك ومــن بينهــا اســتقرار االردن 
امنيــا وسياســيا ووجــود عالقــات مميــزة لــه مــع 
مختلــف دول العالــم والــدور االنســاني الــذي دأب 
القطــاع الطبــي االردنــي علــى تقديمــه لالجئيــن 

والمرضــى والجرحــى مــن دول االقليــم. 

وردًا علــى ســؤال حــول الجهــود التــي تقــوم 
بهــا جمعيــة المستشــفيات الخاصــة للترويــج 
للســياحة العالجيــة فــي األردن، قــال الدكتــور 
االعــوام  قامــت خــالل  الجمعيــة  أن  الحمــوري 
الفائتــة بالترويــج للســياحة العالجيــة  وذلــك 
للتســويق  اســترايتيجية  خطــة  خــالل  مــن 
تقليديــة  وغيــر  جديــدة  أســواقًا  تســتهدف 
للســياحة العالجيــة وذلــك مــن خــالل تنفيــذ 
فــي  والفعاليــات  النشــاطات  مــن  كبيــر  عــدد 
الجمعيــة  تشــارك  حيــث  المســتهدفة،  الــدول 
ــة  ــرات الدولي ــارض والمؤتم ــن المع ــد  م بالعدي
ــي  ــاع الصح ــن القط ــف ع ــي والتثقي ــر الوع لنش
ــي  ــاح االردن ف ــة نج ــاركة قص ــي ، ولمش األردن
مؤخــرا  الجمعيــة  قامــت  العالجيــة  الســياحة 
بالعديــد مــن الحمــالت  التســويقية عبــر مواقــع 
التواصــل االجتماعــي ،  باإلضافــة الــى اســتقبال 
وفــود مــن الــدول المســتهدفة الــى جانــب القيــام 
بالعديــد مــن الزيــارات التعريفيــة للمستشــفيات 
مزيــد  لتحقيــق  تســعى  أنهــا  ،كمــا  الخاصــة 
مــن التعــاون فــي هــذا المجــال مــع الجهــات 
ــة  ــت الجمعي ــد أسس ــة، وق ــة ذات الصل الحكومي
 2016 عــام  فــي  العالجيــة  الســياحة  ائتــالف 

والــذي يضــم ثمانــي مستشــفيات خاصــة .

الجهــات  مــع  قائمــا  تنســيقا  هنــاك  أن  وقــال 

الصحــي  بالقطــاع  المعنيــة  الحكوميــة 
ــة  ــه وزارة الصح ــن بين ــة وم ــياحة العالجي والس
الســياحة  تنشــيط  وهيئــة  الســياحة  ووزارة 
ــة االســتثمار مــن أجــل تســويق الســياحة  وهيئ
ــة   ــود جمعي ــم جه ــة ودع ــي المملك ــة ف العالجي
محليــًا  التســويقية  الخاصــة  المستشــفيات 

وخارجيــًا. 

ــور الحمــوري أنــه وفــي إطــار هــذه  وقــال الدكت
ــة  ــة األردن االلكتروني ــالق بواب ــم إط ــود ت الجه
وتشــكيل  واالستشــفائية  العالجيــة  للســياحة 
مجلــس أمنــاء لهــا برئاســة وزيــرة الســياحة 
الخاصــة  المستشــفيات  جمعيــة  وعضويــة 
والخدمــات  الداخليــة  ووزارة  الصحــة  ووزارة 
الطبيــة الملكيــة ونقابــة األطبــاء. واضــاف أن 
جمعيــة المستشــفيات الخاصــة تنظــم ســنويا 
فــي  العالجيــة  للســياحة  العالمــي  المنتــدى 
ــد نظمــت خــالل  ــان ، وق ــة عم العاصمــة األردني
الــذي  المنتــدى   25-27/2/2017 مــن  الفتــرة 
اهلل  عبــد  الملــك  جاللــة  رعايــة  تحــت  أقيــم 
الثانــي ، ورعــى مندوبــًا عــن جاللتــه رئيــس 
الــوزراء الدكتــور هانــي الملقــي افتتــاح فعاليــات 
ــالل  ــداء ط ــرة غي ــمو االمي ــور س ــدى بحض المنت
رئيســة مؤسســة الحســين للســرطان وســمو 
االميــرة دينــا مرعــد رئيســة االتحــاد الدولــي 
لمكافحــة الســرطان وعــدد كبيــر مــن الضيــوف 
مــن  شــخصًا   650 عددهــم  بلــغ  والمهتميــن 
ــرأس  ــا نت ــث كن ــة شــقيقة وصديقــة حي 42 دول
المجلــس العالمــي للســياحة العالجيــة وأنــه تــم 
فــي ختــام المنتــدى “اعــالن عمــان” لتوســيع 
المحــاور  ليشــمل  الصحــي  الســفر  مظلــة 
ســياحة  العالجيــة،  الســياحة  وهــي  الثمانيــة 
طــب األســنان، الســياحة االستشــفائية، ســياحة 
المنتجعــات، ســياحة األكل الصحــي، الســياحة 
الرياضيــة، ســياحة التقاعــد والســياحة المتاحــة 
للجميــع، مشــيرًا إلــى أنــه يجــري حاليــًا تســويق 
لزيــادة  الثمانيــة  المحــاور  مــن ضمــن  األردن 

أعــداد الــزوار القادميــن للمملكــة.  
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الفئة العمرية من 20-30 سنة
تمثل 15 بالمائة من مجمل

مرضى العقم
في اإلمارات

الــذي  األخيــر  الديموغرافــي  للتحليــل  وفقــًا 
ــط،  ــرق األوس ــز “ IVI Fertility” الش ــراه مرك أج
ــن  ــى المترددي ــن المرض ــن كل 1000 م ــإن م ف
ــن  ــا بي ــم م ــدالت العق ــع مع ــز، ترتف ــى المرك إل
الفئــة العمريــة 30-20 ســنة فــي حالتــي الذكــور 
متوســط  ويبلــغ  ســواء.  حــد  علــى  واإلنــاث 
ــة  ــذه المجموع ــن ه ــم م ــة للعق ــبة المئوي النس
العمريــة مــا يقــارب الـــ ٪15 مــن مجمــوع عــدد 
المرضــى وهــي نســبة عاليــة جــدًا. كمــا لوحــظ 
أن هنــاك زيــادة مطــردة فــي حــاالت العقــم 
لــدى اإلنــاث بيــن األزواج اإلماراتييــن مــن هــذه 
ــي أجراهــا  ــة. وتشــير األبحــاث الت ــة العمري الفئ
IVI Fertili-  مؤخــرا استشــاريون لــدى مركــز “
ty” الشــرق األوســط، إلــى أن أكبــر عــدد مــن 
حــاالت العقــم هــم مــن الفئــة العمريــة بيــن 
40-35 فــي المنطقــة. ومــن المهــم أيضــًا أن 
ــاء  ــد النس ــم عن ــاالت العق ــم ح ــظ أن معظ نالح
تعــود ألســباب محــددة حصريــًا لســكان هــذه 

المنطقــة.

ــافي  ــان موس ــور “هوم ــور الدكت ــال البروفس وق
التناســلي  الطــب  اختصاصــي  فاطمــي”، 
والجراحــة التناســلية والمديــر الطبــي لمركــز  
أن  “فــي حيــن  األوســط:  IVI Fertilityالشــرق 
نمــط الحيــاة وعــادات األكل عامــالن حاســمان 
يؤديــان إلــى زيــادة حــاالت العقــم مــع الفئــة 
ــاك ســبب  ــن 30-20 ســنة، فــإن هن ــة بي العمري
بيــن  الحــاالت  هــذه  لزيــادة  جــدًا  مهــم  آخــر 

اإلماراتييــن”. الســكان 

وتمثــل عيــادات مركــز “ IVI Fertility” الشــرق 
األوســط مؤسســة عالميــة رائــدة فــي عــالج 
أعلــى  وتوفــر  األنابيــب،  وأطفــال  الخصوبــة 
العالــم.  فــي  الخصوبــة  عالجــات  معاييــر 
وتمتلــك عيــادات IVI Fertility  الشــرق األوســط  
ســجاًل ناجحــًا يزخــر بـــ 160 ألــف حالــة والدة 

ويحظــى  العالــم.  أنحــاء  جميــع  فــي  ناجحــة 
المركــز باحتــرام واســع ليــس فقــط فــي مجــال 
العلــوم، ولكــن أيضــا للبحــوث والتقــدم الحاصــل 
فــي مجــال الطــب اإلنجابــي. ويمثــل اإلماراتيــون 
نســبة ٪80 مــن مرضــى المركــز فــي اإلمــارات 

و%20 مــن جنســيات أخــرى.

مــن جانبهــا، قالــت الدكتــورة “باربــرا لورانــس”، 
أخصائيــة النســاء والتوليــد وأطفــال األنابيــب 
األوســط،  الشــرق   IVI Fertility مركــز   فــي 
أبوظبــي: “يبــدو أن األســر اإلماراتيــة تواجــه 
اإلنــاث  ففــي  العقــم.  حــاالت  فــي  زيــادة 
تــؤدي قرابــة الوالديــن إلــى حالــة انخفــاض 
احتياطــي المبيــض، وبســبب نــدرة التعــرض 
“د”  فيتاميــن  نقــص  فــإن  الشــمس،  ألشــعة 
يعــد أحــد العوامــل المســببة لذلــك. وتتمثــل 
العوامــل أخــرى فــي الوجبــات الغذائيــة غيــر 
ــم  ــط العق ــل، يرتب ــكري. وبالمث ــة والس الصحي
المفــرط،  والتدخيــن  بالبدانــة،  الذكــور  عنــد 
ــات  ــر ألداء التمرين ــتيرويد الكبي ــتهالك الس واس

األقــارب”.  وزواج  الرياضيــة 

ــاة  ــزواج نقطــة تحــول هامــة فــي حي ــر ال ويعتب
ــدة.  ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــرأة ف الم
ويحــدد الــزواج واإلنجــاب حيــاة جميــع النســاء 
ــة  ــى العقــود القليل ــت النســاء، حت ــا. وكان تقريب
الماضيــة، يتزوجــن عــادة فــي ســن المراهقــة أو 
أوائــل العشــرينات. ومــع ذلــك ومــع تغيــر الوقت، 
تعطــي النســاء اآلن أهميــة أكبــر لمهنهــن، ممــا 
ينتــج عنــه تأخيــر الحمــل الــذي هــو أيضــًا عامــال 

مســاهمًا فــي زيــادة العقــم. 

ــد  ــو واح ــرأة ه ــن الم ــى أن س ــارة إل ــدر اإلش تج
ــي  ــا ف ــدد فرصته ــي تح ــل الت ــم العوام ــن أه م
الحمــل والــوالدة الصحيــة، ألنــه مــع التقــدم 
فــي الســن وتقليــل جــودة واحتياطــي المبيــض 

ــال  ــادة احتم ــى زي ــان إل ــع مــرور الوقــت، يؤدي م
ــة  ــر دراس ــة. وتُظه ــوب الخلقي ــاض والعي اإلجه
IVI Fer-  أعدهــا نخبــة مــن استشــاريي مركــز “

tility” الشــرق األوســط، أنــه إذا كان للمــرأة حمل 
صحــي فــي أوائــل العشــرينات أو الثالثينيــات 
ــا  ــي أن محاولته ــك ال يعن ــإن ذل ــا، ف ــن عمره م
أو  الثالثينيــات  أواخــر  فــي  طفــاًل  تنجــب  أن 
األربعينــات مــن عمرهــا ســتكون ناجحــة. ومــن 
ومضاعفــات  صعوبــات  تواجــه  أن  المحتمــل 
بمجــرد أن تقتــرب مــن عمــر الـــ 35 أو أكثــر، 
وذلــك ألن فــرص حملهــا الطبيعــي تقــل بمقدار 

النصــف مقارنــة بفرصهــا فــي العشــرينات.

ومــع تحــول العقــم ليكــون قضيــة شــائعة بيــن 
مركــز  يقــدم  اإلماراتييــن،  والنســاء  الرجــال 
IVI Fertility الشــرق األوســط عالجــات طبيــة 
متفوقــة تهــدف إلــى معالجــة قضايــا الخصوبــة 
األزواج  مــن  العديــد  تواجــه  التــي  المتزايــدة 
ــى  ــباب عل ــر الش ــباب وغي ــن الش ــكل م ــوم ل الي
 IVI Fertility عيــادات    وتواجــدت  حــد ســواء. 
الشــرق األوســط فــي المنطقــة منــذ 3 ســنوات، 
وفــي غضــون فتــرة زمنيــة قصيــرة قــد احتلفلت 
أســرة العيــادات بالفعــل بالعديــد مــن حــاالت 
 IVI   ــادات ــر عي ــوم، تفتخ ــة. والي ــل الناجح الحم
Fertility الشــرق األوســط بأعلــى معــدل نجــاح 
مــع أكثــر مــن %70 مــن حــاالت الحمــل الناجحــة 
 IVI Fertility  ــادات ــد عي ــة. وتتواج ــي المنطق ف
ــي  ــي ودب ــن أبوظب ــي كل م ــط ف الشــرق األوس
ــة  ــر دولي ــات ذات معايي ــم عالج ــقط لتقدي ومس

ــألزواج.  ــة ل متقدم
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الغضاريــف  خشــونة  ومشــاكل  آالم  تعتبــر 
أكثــر  مــن  العظميــة،  والكســور  والركبــة 
ــم، وهــي منتشــرة  األمــراض شــيوعا فــي العال
علــى الصعيــد العربــي، والخليجــي خصوصــا، 
تحتضــن  ألن  تســعى  اإلمــارات  فــإن  لــذا 

أفضــل االبتــكارات والممارســات الطبيــة فــي 
ــر  ــرا عب ــازا كبي ــت إنج ــد حقق ــال، وق ــذا المج ه
النجــاح بإجــراء أول عمليتــي جراحــة للعظــام 
األوســط  الشــرق  فــي  الروبــوت  بمســاعدة 
  ،»NAVIO« باســتخدام نظــام الجراحــة المبتكــر

العظــام  جراحــة  استشــاريا  بهــا  قــام  والتــي 
المدينــة«،  مستشــفى  »ميديكلينيــك  فــي 
الدكتــور علــي البلوشــي والدكتــور ســعيد آل 
ثانــي، مؤسســا مركــز »أورثوكيــور« الطبــي، 
حيــث أدخــال هــذه التقنيــة العالميــة الحديثــة 

أول عمليتي جراحة للعظام 
بمساعدة الروبوت في الشرق 

األوسط باستخدام نظام 
NAVIO الجراحة المبتكر

والتي قام بها استشاريا جراحة العظام في »ميديكلينيك 
مستشفى المدينة«، الدكتور علي البلوشي والدكتور 

سعيد آل ثاني، مؤسسا مركز »أورثوكيور« الطبي، 
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ألول مــرة لتكــون إنجــازا يضــاف إلــى رصيــد 
ــة  ــن دق ــره م ــا توف ــي، بم ــارات الطب ــة اإلم دول
عاليــة فــي الجراحــة، تتجــاوز الطــرق الجراحيــة 
التقليديــة، ومــا توفــره للمريــض مــن نتائــج 
تكســبه عالجــا أفضــل يــدوم لفتــرت أطــول 
حتــى يمــارس حياتــه بشــكل طبيعــي، وال تكــون 

جراحــة عائقــا بــأي شــكل.

الدكتــور علــي  التقــت  العــرب«  مجلــة »قلــب 
البلوشــي والدكتــور ســعيد آل ثانــي، وحاورتهمــا 
ــه  ــا تحمل ــدة، وم ــة الجدي ــة العالجي ــول التقني ح

ــى. ــد للمرض ــن فوائ م

جراحــة  استشــاري  وهــو  البلوشــي  د.  قــال 
العظــام والمفاصــل والركبــة، أســتاذ فــي جامعة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، حاصــل علــى البــورد 
الكنــدي فــي جراحــة العظــام والمفاصــل: »مــن 
دواعــي ســروري واعتــزازي، أن أكــون برفقــة 
ــدأ  ــن ب ــي، أول م ــعيد آل ثان ــور س ــي الدكت زميل
بجراحــة الركــب الصناعيــة باســتخدام الروبــوت 
»نافيــو«، علــى مســتوى الشــرق األوســط، وهــو 
إنجــاز حققنــاه بعــد جــد وعمــل كبيريــن، حتــى 
ــاليب  ــدث أس ــارات أح ــي اإلم ــى ف ــدم للمرض نق
بجراحــة  يتعلــق  مــا  فــي  العــالج  وتقنيــات 

العظــام، وتحديــدا زرع الركــب الصناعيــة«.

أمــا د. آل ثانــي فهــو استشــاري جراحــة العظــام 
رئيــس  الرياضيــة،  واإلصابــات  والمفاصــل 
شــعبة جراحــة العظــام فــي جمعيــة اإلمــارات 
 AO« للـــ  العلميــة  اللجنــة  رئيــس  الطبيــة، 
أول  نكــون  بــأن  نفخــر   « فقــال:   ،»trauma
مــن عمــل علــى إدخــال تقنيــة الربــوت فــي 
عمليــة زرع الركــب الصناعيــة، حيــث أن تقنيــات 
الــذكاء االصطناعــي تضيــف المزيــد مــن الدقــة 
جراحــة  بعمليــات  يتعلــق  فيمــا  والفعاليــة 
واســتبدال الركبــة وبالتالــي تســهم بتحســين 
نســب  وتعزيــز  العمليــات  هــذه  مثــل  نتائــج 
نجاحهــا، وهــذا أمــر بالــغ األهميــة خصوصــا مــع 
ــن  ــي م ــا تعان ــي مجتمعن ــر ف ــاالت كثي ــود ح وج

الركبــة«. مشــاكل خشــونة 

أن  العظــام  جراحــة  استشــاريا  وأوضــح 
االســتعانة بــأدوات وأنظمــة الجراحــة بمســاعدة 
 NAVIO الروبــوت، مثــل نظــام الجراحة المبتكــر
يســاعد األطبــاء علــى التخطيــط بشــكل دقيــق 
للجراحــة أثنــاء العمليــة والقيــام بعمليــات زراعة 
أجــزاء الركبــة أو اســتبدال الركبــة بشــكل أكثــر 
دقــة، وبالتالــي الحــد مــن مخاطــر األخطــاء أثنــاء 
الجراحــة وتقليــل الوقــت الذي يحتاجــه المريض 
يشــهدها  التــي  التطــورات  ومــع  للتعافــي. 
عالمنــا اليــوم، فــإن مســتقبل الصحــة والعلــوم 
ــن،  ــل الجراحي ــة عم ــي طريق ــورة ف ــهد ث سيش

تعزيــز  فــي  التقنيــات  مثــل هــذه  وستســهم 
وســائل البحــث وتطويــر علــوم عمليــات جراحــة 
اســتبدال الركبــة، إضافــة إلــى ذلــك، يمكننــا أن 
نوفــر هــذه التقنيــات الحديثــة للمرضــى بحيــث 
يمكنهــم إجــراء عملياتهــم هنــا دون الحاجــة 
للســفر إلــى الخــارج للبحــث عــن مثــل هــذه 

الخدمــات.

مــن  متنوعــة  أنــواع  بيــن  البلوشــي  وميّــز 
تبــدأ  حيــث  الغضاريــف،  لخشــونة  العالجــات 
لاللتهابــات  المضــادة  األدويــة  مــع  العالجــات 
والمســكنات، وفــي حــال لــم تنفــع األدويــة، نــوه 
إلــى إمكانيــة حقــن المفاصــل بســائل يشــبه 
تكويــن الســائل األساســي الموجــود فــي الركبــة 
ويقــوم بواجبــات الســائل الطبيعــي، وإذا لــم 

تنفــع يتــم اللجــوء إلــى العمــل الجراحــي.
وأكــد آل ثانــي أن الــذكاء االصطناعــي أصبــح 
أمــرا واقعــا يفــرض نفســه فــي مختلــف العلــوم، 
وخصوصــا الطبيــة منهــا، ومــن ال يواكبــه يكــون 

هــو الخاســر األكبــر«.

المزمــع  المؤتمــر  عــن  ثانــي  آل  تحــدث  كمــا 
ــا  ــي ، مبين ــي دب ــف ف ــة الكت ــول جراح ــده ح عق
العالــم  مســتوى  علــى  خبــرات  ســيضم  أنــه 
واليابــان  والصيــن  وأمريــكا  أوروبــا  مــن 
يبحثــون  العربــي،  والعالــم  إفريقيــا  وجنــوب 
آخــر المســتجدات العلميــة فــي مجــال جراحــة 
الكتــف والحلــول المتوقعــة لمختلــف األمــراض، 
حــاالت  مثــل  منهــا،  المســتعصية  وخصوصــا 
قطــع األوتــار المزمــن عنــد الفئــات العمريــة 
الصغيــرة، والتــي ال يوجــد حــل دائــم لهــا حتــى 
اليــوم، وســيكون تركيــز المؤتمــر كبيــرا عليهــا.

وحــول موقــع اإلمــارات فــي الســياحة العالجيــة، 
أشــار اسشــاريا جراحــة العظــام، إلــى أن اإلمارات 
صــارت قبلــة للســياحة العالجيــة علــى مســتوى 
يســتقبالن  أنهمــا  حيــث  األوســط،  الشــرق 
ــن  ــفى م ــادة أو المش ــي العي ــواء ف ــى س المرض
كل أنحــاء العالــم، حيــث أن اإلمــارات صــارت 
قبلــة للتقــدم العلمــي، والمرضــى الباحثيــن عــن 

ــة.    ــات الطبي ــل الممارس أفض

” نفخر بأن نكون أول من عمل على 
إدخال تقنية الربوت في عملية زرع 

الركب الصناعية “

29   I  ARAB HEART 



أخبار



سوني للحلول االحترافية تقدم

حلول سير 
العمل الطبية

بتقنية HD و 4k لتعزيز رعاية المرضى

الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  تســتعد 
النــاس  مــن  كبيــرة  أعــداد  الســتقبال 
ــة،  ــة القادم ــنوات القليل ــي الس ــتثمارات ف واالس
مــع  ذلــك  يترافــق  أن  أيضــًا  المتوقــع  ومــن 
الصحيــة  الرعايــة  علــى  الطلــب  فــي  زيــادة 
والخدمــات الطبيــة. ومــع كثــرة المعلومــات التــي 
يعمــل عليهــا موظفــي المستشــفيات، ســواء 
كان ذلــك مســتندات نصيّــة أو صــور أو حتــى 
مقاطــع فيديــو، تصبــح جــودة وإدارة بيانــات 
المرضــى المهمــة أكثــر أهميــة لضمــان أن توفــر 
المستشــفيات مســتوى الرعايــة المتوقــع منهــا.

المنطقــة  أن  إلــى  األخيــرة  التقاريــر  وتشــير 
فــي  كبيــرة  ديمغرافيــة  تحــوالت  شــهدت 
الســنوات األخيــرة، حيــث يتوقــع أن يصــل عــدد 
إلــى  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  ســكان 
59,2 مليــون نســمة بحلــول العــام 2020، بعــد 
أن كان 52,6 مليــون نســمة فــي العــام الماضــي. 
أن  المتوقــع  مــن  فإنــه  ذلــك،  علــى  وعــالوة 
يصــل اإلنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة فــي دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى 253,4 مليــار 

درهــم إماراتــي بحلــول العــام 2020.

وفــي ظــل هــذه االســتثمارات الكبيــرة، ال بــد 
للمؤسســات الطبيــة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة 
أن تجهّــز نفســها بمعــدات أساســية ومتطــورة، 
وأال تقتصــر علــى أداء مهامهــا اليوميــة بكفــاءة، 
ــة  ــودة الرعاي ــين ج ــًا تحس ــن أيض ــل أن تضم ب

الصحيــة التــي تقدمهــا بشــكل كبيــر.

تقــدم منتجــات ســير العمــل مــن ســوني حلــواًل 
متنوعــة مــن جمــع المعلومــات عــن المرضــى 
ــول بسالســة  ــى األرشــفة، وتعمــل هــذه الحل إل
وتناغــم مــع تقنيتــي HD أو 4K، وذلــك لتعزيــز 
اإلنتاجيــة الكليــة والكفــاءة داخــل أي مستشــفى 

أو بيئــة طبيــة.

بأعلــى  المريــض  معلومــات  جمــع  ويعــد 
مســتويات الجودة شــرٌط أساســي ألي تشــخيص 
طبــي، وتقــدم ســوني مجموعــة مــن الكاميــرات 
 HD ثالثيــة األبعــاد وبتقنيــة عاليــة الوضــوح

و4K لتلبيــة هــذه االحتياجــات.

فــي  حيويــًا  دورًا  المراقبــة  أجهــزة  وتلعــب 
التشــخيص  إجــراء  علــى  األطبــاء  مســاعدة 
الفريــدة  ســوني  تقنيــة  وتظهــر  المناســب. 
 Advanced Image Multiple Enhancer
وتســلط  اللونيــة،  االختالفــات   ))A.I.M.E
الضــوء علــى بنيــة الخطــوط العريضــة للصــور 
التــي يتــم التقاطهــا مــن المناظيــر الداخليــة 
والمجاهــر العاملــة. وتمكــن مقاطــع الفيديــو 
المجاهــر  مــن  الملتقطــة  الثابتــة  والصــور 
التصويــر  أنظمــة  مــن  وغيرهــا  الجراحيــة 
ــراءات  ــة اإلج ــن مراجع ــفى م ــي المستش موظف
أكبــر. بدقــة  العمليــات  غرفــة  فــي  المعقــدة 

بصيــغ  المحتــوى  ســوني  مســجالت  وتخــزّن 
HD و3D و4K. ويمكــن أيضــًا تخزيــن ملفــات 
الفيديــو فــي وقــت واحــد علــى القــرص الصلــب 
أو  الخارجيــة  الوســائط  وخــوادم  للمســجل 
ــب  ــت لســجالت المرضــى والتدري شــبكة اإلنترن
ينشــئ  ذلــك،  إلــى  وباإلضافــة  والتعليــم. 
 HD المســجل تلقائيــًا نســخة كاملــة بصيغــة
مــن المحتــوى األساســي بصيغــة 4K، وذلــك 
ــوب  ــى أي حاس ــه عل ــاركته وعرض ــهولة مش لس
ــمولية  ــر ش ــة أكث ــر بيئ ــفى لتوفي ــي المستش ف

وتعاونيــة.

ويســاعد نظــام إدارة المحتــوى بكفــاءة علــى 
محتــوى  وأرشــفة  وتوزيــع  وتحريــر  تخزيــن 
ــة  ــة بدق ــة الجراحي ــور الثابت ــات والص الفيديوه
المتعــددة  الملفــات  مــن  وغيرهــا   ،HD أو  4K
المرتبطــة بغــرف العمليــات. وتتيــح الواجهــة 
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البســيطة عمليــات بحــث ســهلة بيــن ســاعات 
محتــوى 4K المخزنــة. ويمكــن تقطيــع الفيديــو 
للمريــض  التعريــف  بيانــات  مــع  وتوصيلــه 
والمعلومــات مــن األنظمــة األخــرى للمستشــفى 

ــوة. ــر ق ــث أكث ــراء بح إلج

ــزة  ــع األجه ــط جمي ــذي يرب ــوي ال ــر الحي العنص
الطبيــة لتبــادل المعلومــات بشــكل آمــن هــو 
للحلــول  ســوني  نســخة  وتدعــم   ،IP محــول 
االحترافيــة مــن هــذا المحــول إخــراج إشــارات 
فيديــو بصيغــة تناظريــة وHD و4K دون الحاجــة 
للقلــق حــول طــول ســلك الفيديــو أو الكمــون أو 

ــرب. ــاالت التس ح

وبمــا أن منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
فــي  طبــي  مركــز  لتصبــح  نفســها  تهيــئ 
ــفيات  ــإن المستش ــط، ف ــرق األوس ــة الش منطق
ألن  بحاجــة  الصحيــة  الرعايــة  وأخصائيــي 
يكونــوا مســتعدين ومجهزيــن بأحــدث المعــدات 
حصــول  لضمــان  قدراتهــم  مــن  تزيــد  التــي 
المرضــى علــى أفضــل رعايــة طبيــة، والســعي 
ــة  ــه كاف ــز تتبع ــن التمي ــد م ــار جدي ــع معي لوض

المستشــفيات حــول العالــم.  
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700 خبير ومتخصص
في منتدى دبي العالمي

للسياحة الصحية
حميد القطامي: دبي تتمتع ببنية تحتية وتقنية متقدمة تؤهلها ألن تكون وجهة عالمية في مجال السياحة الصحية

هيئة الصحة في دبي تطلق جواز السفر اإللكتروني الذكي للسائح الصحي
650 باقة عالجية، ضمن »الخدمة الصحية الذكية«

بــن  حمــدان  الشــيخ  ســمو  وحضــور  برعايــة 
ــي،  ــد دب ــي عه ــوم ول ــد آل مكت ــن راش ــد ب محم
هيئــة  نظمــت  التنفيــذي،  المجلــس  رئيــس 
العالمــي  دبــي  »منتــدى  دبــي  فــي  الصحــة 
للســياحة الصحيــة - 2018 »، الــذي أقيــم علــى 
مــدار يومــي 20 و21  فبرايــر/ شــباط الماضــي، 
ومتخصــص  700خبيــر  مــن  أكثــر  بمشــاركة 
ــرى  ــفر، وكب ــياحة والس ــة والس ــن رواد الصح م
ــل  ــن داخ ــة، م ــة والترويجي ــات العالمي المؤسس
ــن  ــر م ــدد كبي ــب ع ــى جان ــا، إل ــة وخارجه الدول

القيــادات الصحيــة والمســؤولين وصنــاع القــرار، 
فــي مقدمتهــم حميــد محمــد القطامــي رئيــس 
مجلــس اإلدارة المديــر العــام لهيئــة الصحــة 
بدبــي، إضافــة إلــى شــركاء الهيئــة مــن القيــادة 
العامــة لشــرطة دبــي، واإلدارة العامــة لإلقامــة 
ــياحة  ــرة الس ــي، ودائ ــي دب ــب ف ــؤون األجان وش
وطيــران  دبــي،  فــي  التجــاري  والتســويق 

اإلمــارات.
ــتوى  ــى مس ــه عل ــن نوع ــدى األول م ــد المنت يع
المنطقــة، ويهــدف إلــى تعزيــز توجهــات الهيئــة 

وجهودهــا الكبيــرة المبذولــة، وذلــك فــي ضــوء 
البنيــة  مســتوى  علــى  وتنجــزه  أنجزتــه  مــا 
مســتوى  ورفــع  الصحيــة  للمنشــآت  التحتيــة 

الطبيــة، الخدمــات 

وتوفيــر منــاخ استشــفاء مميــز، وتجربــة صحيــة 
الرغيــدة،  والحيــاة  الصحــة  عــن  للباحثيــن 
ــع  ــك بشــراكة اســتراتيجية مثمــرة مــع جمي وذل

األطــراف المعنيــة وذات العالقــة.
فيــه  يشــهد  وقــت  فــي  المنتــدى  يأتــي  كمــا 
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تطويــر  أعمــال  دبــي  فــي  الصحــي  القطــاع 
شــاملة، علــى مســتوى البنيــة التحتيــة للمنشــآت 
الخدمــات وتحســين  الصحيــة ورفــع مســتوى 
رحلــة المتعامليــن وتوفيــر منــاخ صحــي يتســم 
يتناســب  بمــا  الحيــاة،  وجــودة  باالســتدامة 
واحتياجــات ومتطلبــات الباحثيــن عــن الصحــة 

والســعادة. 
ــة مــن المحــاور التــي تــدور  بحــث المنتــدى جمل
ــة  ــياحة الصحي ــتقبل الس ــراف مس ــول استش ح
فــي اإلمــارات ومدينــة دبــي بشــكل خــاص، 
ــبل  ــات وس ــة التحدي ــب دراس ــى جان ــم، إل والعال
تجاوزهــا، ومجموعــة الفــرص التــي تمتلكهــا 
الســياحة  خريطــة  لتصــدر  دبــي،  مدينــة 

الصحيــة، واإلســهام بــدور إيجابــي ومؤثــر فــي 
حركــة ونشــاط هــذا النــوع مــن الســياحة.

وركــزت أعمــال المنتــدى علــى 6 محــاور رئيســة، 
تضــم: مســتقبل الســياحة الصحيــة، ومكانــة 
دبــي كمقصــد للســياحة الصحيــة للقادميــن 
ــة  ــورات التقني ــم، والتط ــف دول العال ــن مختل م
الصحــي،  والتأميــن  الصحيــة،  الســياحة  فــي 
وأهميــة الشــراكة الحكوميــة وشــراكات القطــاع 
ــاع  ــي القط ــن ف ــن اإلعالميي ــاص، والمؤثري الخ

ــي. ــي والترويج ــهد اإلعالم ــادة المش وقي

ودارت المناقشــات مــن خــالل 40 خبيــرًا إقليميــًا 
وعالميــًا، و8 جلســات تفاعليــة، و23 محاضــرة 

ــفراء  ــة للس ــة خاص ــب قم ــى جان ــة، إل متخصص
والدبلوماســيين.

كلمتــه  مســتهل  فــي  القطامــي  وأشــار 
االفتتاحيــة إلــى رغــد العيــش، والحيــاة الكريمــة 
التــي يتمتــع بهــا الجميــع فــي اإلمــارات، برعايــة 
آل  زايــد  بــن  الشــيخ خليفــة  الســمو  صاحــب 
وأخيــه  اهلل،  حفظــه  الدولــة،  رئيــس  نهيــان 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
ــس  ــس مجل ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم نائ مكت

الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه اهلل.

وأعلــن القطامــي عــن إطــالق  »جائــزة منتــدى 
دبــي العالمــي للســياحة الصحيــة«، التــي ترمــي 
ــفيات  ــن المستش ــي بي ــاخ تنافس ــاد من ــى إيج إل
والمراكــز والعيــادات الطبيــة فــي دبــي، بمــا 
ــا  ــة، و يجعله ــي الصحي ــارة دب ــة إم ــزز تجرب يع
أكثــر تميــزًا للباحثيــن عــن الصحــة، إلــى جانــب 
ــى  ــة عل ــآت الصحي ــات والمنش ــز المؤسس تحفي
ــًا  ــر المعمــول بهــا عالمي تطبيــق أفضــل المعايي

ــي. فــي المجــال الطب

العقديــن  خــالل  العالــم  شــهد  »لقــد  وقــال: 
الماضييــن علــى وجــه التحديــد، وفــي جميــع 
المجــاالت تغيــرات ســريعة ومذهلــة، ارتكــزت 
علــى جــودة الحيــاة ومســتوى الرفاهيــة، والمناخ 
مقومــات  مــن  ذلــك  وغيــر  اآلمــن،  الصحــي 
الجــذب التــي ترتبــط وتتحكــم بدورهــا فــي 
ــة  ــفر، وخاص ــياحة والس ــة الس ــركات صناع مح
الصحيــة  والتجــارب  بالعــالج  منهــا  المتصــل 

المميــزة. 

ــا تأتــي أهميــة هــذا المنتــدى، وقيمــة  ومــن هن
نتطلــع  التــي  المســتقبلية،  وأبعــاده  محــاوره 
مــن خاللهــا إلــى تبــادل المعرفــة والخبــرات، 
والتباحــث فــي حاضــر ومســتقبل هــذا القطــاع، 
متخذيــن مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
ومــن مدينــة دبــي، نموذجــًا حديثــًا ومتجــددًا 
ــا  ــة وأكثره ــواق العالمي ــم األس ــن أه ــدة م لواح
حيويــة، وهــي ســوق الســياحة، وفــي مقدمتهــا 

الســياحة الصحيــة«.
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وأضــاف: »إذا كانــت المنافســة تشــتد فــي هــذا 
ــه  ــك دالالت ــإن لذل ــر، ف ــد اآلخ ــًا بع ــوق يوم الس
ومؤشــراته إلمكانيــات الــدول والمــدن العالميــة 
التــي تتصــدر خريطــة الســياحة، وفــي طليعتهــا 
دولــة اإلمــارات، التــي أعلــن تقريــر تنافســية 
الســياحة والســفر 2017، الصــادر عــن المنتــدى 
االقتصــادي العالمــي، عــن تحقيقهــا المركــز 
أبرزهــا:  مــن  مؤشــرًا   12 فــي  عالميــًا  األول 
ــات الحكومــة مــن صناعــة الســفر  مؤشــر أولوي
ــويق  ــة التس ــاءة وفاعلي ــر كف ــياحة، ومؤش والس
وتنميــة  اســتدامة  ومؤشــر  الســياح،  لجــذب 
قطــاع الســياحة والســفر، ومؤشــر جــودة البنيــة 

التحتيــة للســياحة«.

وأكــد القطامــي أن هــذا اإلنجــاز العالمــي، الــذي 
إلــى  وضــوح  بــكل  يشــير  اإلمــارات،  حققتــه 
اإلمكانيــات الهائلــة التــي تتمتــع بهــا الدولــة، 
وتتميــز بهــا مدينــة دبــي، مــن األصالــة ومظاهر 
الحيــاة العصريــة، والبنيــة التحتيــة والتقنيــة 
جانــب  إلــى  الذكيــة،  والوســائل  المتقدمــة، 
رفيعــة  الصحيــة  والخدمــات  واألمــان،  األمــن 
المســتوى، وحزمــة التســهيالت غيــر المســبوقة 
التــي يتســم بهــا المنــاخ االســتثماري األكثــر 
ــي  ــيج االجتماع ــن النس ــاًل ع ــاًء، فض ــًا ونم تنوع
الواحــد الــذي يحتضــن أكثــر مــن 200 جنســية، 

مــن مختلــف األعــراق والثقافــات.  
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قلب العرب - دبي 
نرحــب بكــم فــي لقــاء جديــد مــع أحــد رواد 
اإلمــارات  فــي  الجلديــة  وامــراض  طــب 
ــعبة  ــس ش ــب رئي ــي / نائ ــد النعيم ــور خال الدكت
اإلمــارات لألمــراض الجلديــة ورئيــس مؤتمــر 
الجلديــة  لألمــراض  االوســط  ومعرضالشــرق 
والطــب التجميــل MEIDAM الــذي يعقــد  ســنويا 

فــي اإلمــارات.

النجــاح  بعــد  خالــد  دكتــور  هــارت:   اراب 
فــي   MEIDAM 2017 مؤتمــر  حققــه  الــذي 
ألهــم  الحديثــة  والعالجــات  التقنيــات  طــرح 
الصدفيــة  مثــل  المزمنــة  الجلديــة  األمــراض 
عــن  تحدثنــا  أن  لــك  والبهاقوالثعلبــه  هــل 
؟! والتقنيــات  األدويــة  هــذه  تطبيــق  فاعليــة 

 دكتــور خالــد: حاليــا علــم األمــراض يتطــور 
ــة اإلمــارات  ــرة  وفــي دول ــرة كبي ويتســارع  بوتي
ــل  ــا توص ــر م ــال آخ ــور بإدخ ــذا التط ــب ه نواك
حديثــة  وتقنيــات  عالجــات  مــن  العلــم  اليــه 
حيــث  الصحــة  وزارة  خــالل  مــن  وخصوصــا 

ــة  ــن ناحي ــة م ــذه األدوي ــر ه ــى توفي ــل عل تعم
وتعمــل علــى

 اإلســراع فــي التســجيل لدعــم  دخولهــا الــى 
... والقطاعالخــاص  الحكوميــة  المستشــفيات 

 فــي الماضــي القريــب كانــت الخيــارات محــدودة 
وكان هنــاك نســبة مــن المرضــى مــع وجــود 
ــن  ــالج ولك ــتجيبون للع ــيطة ال يس األدوات البس
بوجــود الخيــارات الحديثــة و األدويــة الجديــدة 
المعرفــة  لكيفيــة عمــل  التقــدم فــي  نتيجــة 
هــذه األمــراض الجلديــة ومــا حــدث فــي تطويــر 
أدويــة خاصــة تناســب كل مــرض وضربــه فــي 

ــف  ــى يتوق ــل حت مقت
ــاح  ــا أت ــه. مم ــام من ــفاء الت ــى الش ــه أو حت تقدم
لنــا مــن خيــارات واســعة فــي مثــل وجــود هــذه 

ــات. العالج
كمــا ان المســتقبل واعــد ونحــن ننتظــر عالجــات 
جديــدة فــي المســتقبل القريــب و أدويــة جديــدة 

المــراض حتــى أخــرى فــي طــب الجلديــة...

مــا الــذي تطمحــون الــى طرحــه فــي المؤتمــر 
القــادم  MEIDAM  2018 ومــا هــي المفاجــآت 

والثــورات العلميــة التــي ســتقدمونها؟
الجلديــة  ألمــراض  االوســط  الشــرق   مؤتمــر 
بحيــث  بــدأ كفكــره وحلــم  التجميــل  والطــب 
ــرون  ــي والمبتك ــرار الطب ــاع الق ــع صن ــه يجم أن
العالــم فــي  والمكتشــفين مــن جميــع أنحــاء 
قلــب العالــم فــي دبــي، والحمــد هلل... بتضافــر 
ــة   ــي كهيئ ــاع الحكوم ــن القط ــواء م ــود س الجه
ــة  ــركات األدوي ــة وش ــي و وزارة الصح ــة دب صح
اســتطعنا أن نجمــع فــي الــدورة األولــى والثانيــة 
الكثيــر مــن االطبــاء والشــركات التــي تؤمــن 
 بهــذه الفكــرة و لدينــا تعــاون مــع الجمعيــات 
مــن  كل  فــي  الجلديــة  األمــراض  الرســمية 
اإلمــارات وســلطنة عمــان والمملكــة العربيــة 
الســنة  انضمــت  الجمعيــة  وهــذه  الســعودية 
معنــا  يوجــد  كذلــك  والعراقيــة،  الســودانية  
الشــرقية  أوروبــا  الصيــن ومــن  جمعيــة مــن 
والغربيــة فبوجــود صانــع القــرار الطبــي  وفــي 
هــذه الســنة يوجــد أدويــة جديــدة ســوف تطلــق 
ســوف اتركهــا مفاجــأة ســعيدة لمرضانــا فــي 
شــهر أكتوبــر القــادم  ويوجــد أجهــزة جديــدة 
ــزر ويوجــد طــرق  ــق مثــل أجهــزة لي ســوف تطل
جديــدة للعــالج ســوف تطلــق وهــذا مــا نســتثمر 
المعرفــة  والخبــرة  بــه فــي MEIDAM  نقــل 
الطبيــة مــا بيــن مــدارس مختلفــة مــن مختلــف 

بالدالعالــم.... 

رســالة  توجــه  أن  تحــب  هــل  خالــد   دكتــور 
المتقدميــن علــى  او  المشــاركين  الــى األطبــاء 

؟؟   MEIDAM 2018 فــي  المشــاركة 
   نحــن فــي مؤتمــر الشــرق االوســط لألمــراض 
ادويــة  إليجــاد  نطمــح  الســنة  الجلديــة  هــذه 
الحاليــة  الجلديــة  األمــراض  لمختلــف  جديــدة 
تحــت  منهــا  بعــض  ويوجــد  الموجــودة 
ــق  التســجيلحاليًا فــي وزارة الصحــة  ســوف تطل
قريبــا ويوجــد أجهــزة طبيــة جديــدة أيضــا وحتــى 
ــي  ــرار الطب ــع الق ــود صان ــمى لوج ــدف األس اله
وجــود المــدارس الطبيــة المختلفــة لمعالجــة 
نفســالمرض هــذا يخلــق حالــة إيجابيــة مــن 

تبــادل الفكــرة.

 كمــا تــم  فــي هــذا األســبوع  إطــالق الموقــع 
ــي  ــا ف ــو اطبائن ــه ندع ــر وب ــي للمؤتم اإللكترون
ــون  ــم أن يقدم ــتوى العال ــى مس ــة وعل المنطق
يشــاركون  أن  يحبــون  التــي  العلميــة  االوراق 
العلميــة  اللجنــة  وطبعــا  المؤتمــر  فيهافــي 
للمشــاركة  األوراق  ترجــع  ســوف  للمؤتمــر 
فــي برنامــج العلمــي كمــا ان مؤتمــر الشــرق 
االوســط ســوف يطلــق مبــادرات خدمــة المجتمــع 
فهــو منبــر للعلــم والعطــاء ويقــدم مــا يســتطيع 
المخيمــات  الــى  إنســانية  مســاعدات  مــن 

اطالق مؤتمر ومعرض الشرق األوسط

لألمراض الجلدية 
والطب التجميل 

MEIDAM
الذي يعقد  سنويا في اإلمارات
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أخبار

دراسة أمريكية: سوء خط الوصفة الطبية

يؤدي لوفاة 
نـحـو 7 آالف 
شخص في 

العالم
وزارة الصحة ووقاية المجتم

تصدر تعميمًا باعتماد الوصفات الطبية
المطبوعة بداًل من المحررة بخط اليد

في العيادات والمراكز الصحية الخاصة
د.أميــن األميــري: اإلمــارات لديهــا تشــريعات وقوانيــن تقــي المجتمــع مــن مخاطــر هــذه الظاهــرة 

المحــدودة جــدًا

صــدرت وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع تعميمــًا 
الوصفــة  مــن  تدريجيًــا  باالنتقــال  يقضــي 
الوصفــة  إلــى  اليــد  بخــط  المحــررة  الطبيــة 
االلكترونيــة المطبوعــة فــي جميــع العيــادات 
ال  فتــرة  خــالل  الخاصــة،  الصحيــة  والمراكــز 
تتعــدى ســتة أشــهر مــن تاريــخ هــذا التعميــم، 
أي خطــأ عنــد  أو تقليــل حــدوث  بهــدف منــع 
ــة  ــبب كتاب ــي، بس ــن الصيدالن ــدواء م ــرف ال ص
ســيئة،  بطريقــة  الطبيــة  للوصفــة  الطبيــب 
ربمــا تــؤدي إلــى صــرف عــالج خاطــئ، أو تحديــد 
علــى  مخاطــر  تســبب  دقيقــة،  غيــر  جرعــات 
ــرة.  ــات خطي ــى مضاعف ــل إل ــد تص ــض ق المري
مــدراء  إلــى  بالتعميــم  الــوزارة  وتوجهــت 
ــة  ــآت الصحي ــدراء المنش ــة، وم ــق الطبي المناط
الرعايــة  وممارســي  والخاصــة،  الحكوميــة 
الصحيــة فــي القطــاع الصحــي الخــاص، ومــدراء 

الخاصــة. الصيدليــات 
وأكــد ســعادة الدكتــور أميــن حســين األميــري 
العامــة  الصحــة  لسياســة  المســاعد  الوكيــل 
التعامــل  تقبــل  لــن  الــوزارة  أن  والتراخيــص 

المنشــآت  مــن  الصــادرة  الطبيــة  بالوصفــات 
الصحيــة الحكوميــة والخاصــة، التــي ال تســتجيب 
إلــى ذلــك بعــد مــرور الفتــرة المذكــورة، مــع 
التأكيــد علــى وجــوب مطابقة الوصفــة للضوابط 
المحــددة بالتشــريعات المعمــول بهــا فــي الدولــة، 
ومنهــا علــى وجــه الخصــوص أن تتضمــن وصفــًا 
وطريقــة  لكمياتــه  وتحديــدًا  للعــالج  دقيقــًا 
المريــض  اســتعماله بكيفيــة واضحــة واســم 
واســم الطبيــب الــذي أصدرهــا وتوقيعــه وتاريــخ 
أهميــة هــذا  إلــى  نظــرًا  و  وعليــه  تحريرهــا. 
الموضــوع علــى مســتوى حمايــة الصحــة العامــة 
فــي المجتمــع فإننــا ندعــو الجميــع إلــى االلتــزام 
بمــا جــاء بهــذا التعميــم فــي المنشــآت الصحيــة 
التــي تدخــل ضمــن نطــاق عمــل واختصــاص 
وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع والعمــل علــى 

ــه. ــن وج ــى أحس ــه عل تطبيق
وزارة الصحــة تحمــي المجتمــع مــن منعكســات 

ــة. أخطــاء الوصفــات الطبي
الوصفــات  أخطــاء  أن  عــن  ســعادته  وكشــف 
ــت  ــث توصل ــة حي ــرة عالمي ــر ظاه ــة تعتب الطبي
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دراســة أميركيــة أعدهــا المعهــد الطبــي فــي 
ــة  ــة الطبي ــط الوصف ــوء خ ــى أن س ــنطن إل واش
يــؤدي لمقتــل نحــو 7 آالف شــخص فــي العالــم، 
فضــاًل عــن معانــاة المرضــى مــن األعــراض 
الجانبيــة بنســبة %20. ، وأشــار إلــى الــدور الهــام 
ــع  ــة المجتم ــة حماي ــوزارة لناحي ــه ال ــذي تؤدي ال
مــن منعكســات هــذه الظاهــرة الخطيــرة، التــي 
تؤكــد دراســات الــوزارة أنهــا محــدودة جــدًا فــي 
الــوزارة  اســتراتيجية  إلــى  ولفــت  اإلمــارات، 
نحــو  تقديــم خدمــات صحيــة شــاملة ومبتكــرة 
بالــدور  والقيــام  عالميــة  وبمعاييــر  بعدالــة 
التنظيمــي والرقابــي فــي القطــاع الصحــي مــن 
متطــورة  صحيــة  تشــريعية  منظومــة  خــالل 
ــريعي  ــار تش ــر إط ــالل توفي ــن خ ــة، م ومتكامل
تنظيميــة  وتقديــم خدمــات  حيــوي  وحوكمــة 
ورقابيــة متميــزة للقطــاع الصحــي، لتطويــر 
ــة بمــا يتوافــق  التشــريعات الصحيــة فــي  الدول

مــع أهــداف رؤيــة 2021.

ولفــت  دواء  حبــة  كل  علــى  صارمــة  رقابــة 
إلــى حــرص الــوزارة علــى تطويــر البرنامــج 
ــذي  ــة ال ــات الطبي ــاص بالوصف ــي الخ اإللكترون
ــات  ــي عملي ــهم ف ــة تس ــات دقيق ــر إحصائي يوف
ــي  ــي ف ــوق الدوائ ــتراتيجي للس ــط االس التخطي
الدولــة، ويمثــل البرنامــج اإللكترونــي يمثــل 
ــيطرة  ــم والس ــة للتحك ــة متقدم ــة مؤتمت منص
علــى حركــة األدويــة وإلغــاء الوصفــات الورقيــة 
ــع  ــالمة المجتم ــدًا لس ــًا وتهدي ــكل قلق ــي تش الت
وتجنــب االســتعمال غيــر المناســب لها مؤكــدًا أن 
الــوزارة تفــرض رقابــة صارمــة علــى كل حبــة 
دواء تدخــل الدولــة. وقــال إن الوصفــات الطبيــة 
وزارة  مــن  بهــا  معترفــًا  يكــون  لــن  اليدويــة 
الصحــة والصيدليــات بعــد مــرور 6 اشــهر، ودعــا 
أفــراد المجتمــع  الــى طلــب الوصفــة الطبيــة 
المنشــآت  كل  فــي  األطبــاء  مــن  المطبوعــة 
ــرار  ــول الق ــد دخ ــاص، بع ــاع الخ ــة  للقط التابع
ــد  ــات ق ــغ عــن أي مخالف ــذ، والتبلي ــع التفي موض

تواجههــم. 

الــوزارة لديهــا أســبقية فــي اعتمــاد نظــام صرف 
الكترونــي لألدويــة المراقبــة وشــبه المراقبة

المتميــز  النجــاح  إلــى  أميــن  الدكتــور  وأشــار 
اإللكترونــي  البرنامــج  اعتمــاد  القــاه  الــذي 
ــة  ــة المراقب ــة لألدوي ــات الطبي ــاص بالوصف الخ
ســنوات،   4 مــن  أكثــر  منــذ  المراقبــة  وشــبه 
ــات  ــي عملي ــهم ف ــة تس ــات دقيق ــر إحصائي يوف
ــي  ــي ف ــوق الدوائ ــتراتيجي للس ــط االس التخطي
الدولــة، لحمايــة الشــباب مــن اإلدمــان مــع وجــود 
الدعــم المســتمر مــن اإلدارة العامــة لشــرطة 
ــوزارة  ــتراتيجية ال ــار اس ــي إط ــدرج ف ــي. وين دب
ومســتدام  فعــال  صحــي  نظــام  بنــاء  نحــو 

لمجتمــع ســعيد.  

الصيدليــات  فــي  األدويــة  مخــزون  يكشــف  و 
المســجلة عــن كميــة الــدواء المتوفــرة لديها قبل 
صرفهــا للمريــض،  ويســتطيع القســم المعنــي 
فــي وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع مراقبــة 
بيانــات كل الصيدليــات المســجلة والمســتودعات 
الدوائيــة  المعلومــات  كامــل  ويوفــر  الطبيــة، 
الكترونيــًا مثــل اســم الــدواء ونوعيتــه والتركيــز 
وتاريــخ  التسلســلي  والرقــم  العبــوة  وحجــم 
الصالحيــة والكميــة المتوفــرة وعــدد الوصفــات 
المصروفــة ويمنــع تكــرار الوصفــات والتعــارض 

ــة. ــاف الدوائي ــن األصن ــي بي الدوائ
الــوزارة تفــرض رقابــة صارمــة علــى كل حبــة 

ــة  دواء تدخــل الدول

ــي  ــج االلكترون ــى أن البرنام ــعادته إل ــار س وأش
المراقبــة  وشــبه  المراقبــة  األدويــة  لصــرف 
يقــي المجتمــع مــن عواقــب فوضــى الوصفــات 
ــدًا لســالمة  ــي تشــكل قلقــًا وتهدي ــة، الت الورقي
المناســب  لتجنــب االســتعمال غيــر  المجتمــع، 
لهــا. وقــال تفــرض الــوزارة رقابــة صارمــة علــى 
ــات  ــد الوصف ــة ورص ــل الدول ــة دواء تدخ كل حب
ــف  ــة، وأن وص ــبه المراقب ــة وش ــة المراقب الطبي
المراقبــة  وشــبه  المراقبــة  األدويــة  وصــرف 
البرنامــج  خــالل  مــن  فقــط  إلكترونيــًا  يتــم 
ــوزارة مــع شــرطة  اإللكترونــي الــذي أطلقتــه ال
بعــد تفشــي  4 ســنوات خصوصــًا  دبــي مــن 
ظاهــرة خطيــرة وهــي فقــدان الوصفــات الطبية 
ــة وإســاءة اســتخدامها  ــة المراقب ــة لألدوي اليدوي

لــدى بعــض المدمنيــن والمراهقيــن. 

ــة  ــات الناتج ــن أن اإلحصائي ــعادته ع ــف س وكش
مــن البرنامــج االلكترونــي للوصفــات الطبيــة 
والــذي  المراقبــة،  وشــبه  المراقبــة  باألدويــة 
الصحــي،  واإلمتثــال  التمكيــن  إدارة  اعتمدتــه 
تشــير إلــى ارتفــاع عــدد الوصفــات الصــادرة 
فــي النظــام اإللكترونــي، بشــكل ملحــوظ منــذ 

بدايــة العمــل بهــذا النظــام  
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أخبار

جمعية نظم 
المعلومات

وإدارة الرعاية 
الصحية

تكّرم اثنين من مستشفيات وزارة الصحة 
ووقاية المجتمع وتمنحهما اعتماد 

المرحلة السادسة
:)HIMSS Analytics( ”نبذة عن “جمعية نظم المعلومات وإدارة الرعاية الصحية

تعــدّ “جمعيــة نظــم المعلومــات وإدارة الرعايــة الصحيــة”، مؤسســة رائــدة علــى مســتوى العالــم فــي 
ــا المعلومــات،  ــول التحــول الصحــي فــي قطاعــي الصحــة وتكنولوجي ــم استشــارات وحل مجــال تقدي
ــة وســالمة وكفــاءة خدمــات الصحــة  ــرات واســعة وقــدرات متطــورة فــي تحســين نوعي ــع بخب وتتمت

والرعايــة الصحيــة

عــن  المجتمــع  ووقايــة  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
نجــاح مستشــفى الذيــد ومستشــفى البراحــة 
نمــوذج  ضمــن  السادســة  المرحلــة  بتحقيــق 
EM- الطبيــة اإللكترونيــة  )اعتمــاد الســجالت 

RAM( مــن “جمعيــة نظــم المعلومــات وإدارة 
التابعيــن   ،  )HIMSS( الصحيــة”  الرعايــة 
لــوزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع. وتــم منــح 
حفــل  خــالل  اإلعتمــاد  جائــزة  المستشــفيان  
فعاليــات  خــالل  أقيــم  الــذي  الجوائــز  توزيــع 
الــذي  الســنوي  اإللكترونيــة  الصحــة  أســبوع 

الجمعيــة فــي دبــي. نظمتــه 
 

وفــي هــذه المناســبة قالــت مباركــة م. إبراهيم، 
مديــر إدارة نظــم المعلومــات الصحية فــي وزارة 
ــا علــى هــذه  الصحــة: “نحــن فخــورون بحصولن
الجائــزة المرموقــة التــي جــاءت تتويجــًا إللتزامنــا 
االســتراتيجي وجهودنــا الحثيثــة لتزويــد األطبــاء 
ــى مســتوى مــن  ــم أعل ــاألدوات الالزمــة لتقدي ب
اإلنجــاز  هــذا  ويتماشــى  لمرضانــا.  الرعايــة 
الراميــة   2021 اإلمــارات  رؤيــة  مــع  المتميــز 
ــتوى  ــة المس ــة عالمي ــة صحي ــر تجرب ــى توفي إل

ــم “. ــعبنا الكري لش

وقــد جــاء هــذا النجــاح بفضــل الدعــم الــذي 
قدمتــه “ســيرنر”، الشــركة الرائــدة عالميــاً فــي 
مجــال تكنولوجيــا الرعايــة الصحية، لمستشــفى 
ــد ومستشــفى البراحــة مــن أجــل تحســين  الذي
صحــة المرضــى وســالمتهم مــن خــالل تطويــر 
الكفــاءات الســريرية فــي هذيــن المستشــفيين 
ــة  ــة الصحي ــا الرعاي ــن تكنولوجي ــتفادة م باإلس

ــي تعتمدهــا الشــركة.  المتطــورة الت
ووقايــة  الصحــة  وزارة  أن  بالذكــر  الجديــر 
نظــام  إلــى  االنتقــال  مــن  تمكنــت  المجتمــع 
الســجالت الصحيــة اإللكترونيــة المعروف بإســم 
ــادرة  ــرض تعزيزمب ــام 2008 لغ ــي ع ــد” ف “وري
عــن  وذلــك  واحــد”  ســجل  واحــد،  “مريــض 
ــوم”  ــيرنر ميليني ــق “س ــتخدام تطبي ــق اس طري

.®Cerner Millennium

والجديــر بالذكــر هنــا أن أحــد البرامــج يعمــل 
ــة( حيــث  ــا الباركــود )الشــفرة الرقمي بتكنولوجي
يتــم مســح شــريط المعصــم الخــاص بالمريض 
الرقمــي  المســح  جهــاز  بواســطة  وأدويتــه 
للتحقــق مــن صحــة المعلومــات ومقارنتهــا مــع 
بيانــات الســجل الصحــي اإللكترونــي للمريــض 

 Cerner الــذي تتــم إدارتــه عبــر تطبيــق ســيرنر
Millennium. وتهــدف هــذه العمليــة إلــى ضمــان 
علــى ســرية  الحفــاظ  مــع  المرضــى  ســالمة 

ــم. ــة به ــات الخاص المعلوم
 

إدارة  م.مديــرة  ابراهيــم  مباركــة  وأضافــت 
ــة  ــي وزارة الصح ــة ف ــات الصحي ــم المعلوم نظ
التحكــم  نظــام  “بفضــل   : المجتمــع  ووقايــة 
ــدواء   ــاء ال ــرف وإعط ــم ص ــة، يت ــق باألدوي المغل
ممــا  رعايتــه،  مــكان  فــي  وهــو  للمريــض 
ــة”  ــة الصحيح ــوات الخمس ــاع “الخط ــن اتب يضم
وهــي: “المريــض الصحيــح”، “الــدواء الصحيــح”، 
الصحيــح”  “الوقــت  الصحيحــة”،  “الجرعــة 
كافــة  وظهــور  الصحيحــة”  و”الطريقــة 
واحــدة. شاشــة  علــى  المطلوبــة  المعلومــات 

ــة  ــات بني ــفيين بتقني ــد المستش ــم تزوي ــا ت كم
لضمــان  أخــرى  وبرامــج  متطــورة  تحتيــة 
اســتدامة التحــول الطبــي طويــل األجــل فيهمــا 
المرحلــة  اعتمــاد  علــى  للحصــول  وتأهيلهمــا 
السادســة. وشــملت البرامــج والبنــى التحتيــة 
رعايــة  مــكان  فــي  ميّســر  توثيــق  نظــام 
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جديــدة  عمــل  محطــات  باســتخدام  المريــض 
ــر  ــزة تصوي ــب أجه ــن تركي ــاًل ع ــة، فض متحرك
متوافقــة تعمــل علــى تخزيــن صــور ونتائــج 
وتداولهــا  للمرضــى  اإلشــعاعية  الفحوصــات 

التقليديــة.  األشــعة  ألفــالم  الحاجــة  بــدون 

وباإلضافــة إلــى ذلــك، تــم ربــط ســتة شاشــات 
كبيــرة الحجــم فــي غــرف العمليــات ببعضهــا 
قــراءة صــور  مــن  األطبــاء  لتمكيــن  البعــض 
األشــعة الســينية أثنــاء العمليــات الجراحيــة دون 
الحاجــة إلــى طباعــة الصــور، إلــى جانــب تركيــب 
ماســحات ضوئيــة للوثائــق متوافقــة وجديــدة 
ــة  ــر بيئ ــى توفي ــة إل ــة الرامي ــن الخط ــزء م كج

ــة.  ــر ورقي ــل غي عم

مــن الجديــر بالذكــر أن “جمعية نظــم المعلومات 
HIMSS Analyt- الصحيــة”  الرعايــة  )وإدارة 

ــاد  ــوذج اعتم ــر نم ــت بتطوي ــد قام ــت ق ics( كان
ــة اإللكترونيــة )EMRAM( فــي  الســجالت الطبي
عــام 2005 واعتمدتــه كمنهجيــة لتقييــم تقــدم 
ــا  ــة وأثره ــة اإللكتروني ــجالت الطبي ــة الس أنظم
ــج  ــك النتائ ــاظ بتل ــفيات واالحتف ــى المستش عل

فــي قاعــدة بيانــات الجمعيــة، و تتــم عمليــة 
ــذي  ــع مــدى التقــدم ال ــم عــن طريــق تتب التقيي
تحــرزه المستشــفى ضمــن ثمانيــة مراحــل )مــن 
0 إلــى 7(، حيــث يمكــن للمستشــفى مراجعــة 
تكنولوجيــا  تطبيقــات  واســتخدام  تنفيــذ 
المعلومــات بهــدف الوصــول إلــى المرحلــة 7، 
ــجالت  ــام الس ــم نظ ــدم لتقيي ــار متق ــي معي وه

اإللكترونيــة للمرضــى.

وقــال بشــير عــوض، مديــر أول ورئيــس قســم 
ــط:  ــرق األوس ــيرنر الش ــركة س ــي ش ــالء ف العم
“دعمــًا لمســاعي وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع 
لتحقيــق مكانــة متقدمــة فــي اعتمــاد أحــدث 
الوســائل التكنولوجيــة، كان لنــا شــرف التعامــل 
ــاب  ــن أصح ــادة م ــن الق ــة م ــع نخب ــاون م والتع
الــرؤى المســتقبلية الذيــن يســعون جاهديــن 
2021. وجائــزة  اإلمــارات  إلــى تحقيــق رؤيــة 
الرعايــة  وإدارة  المعلومــات  نظــم  “جمعيــة 
بدايــة  ســوى  ليســت  المرموقــة  الصحيــة” 
والنجــاح،  التميــز  درب  علــى  أخــرى  لخطــوة 
ونحــن نتطلــع إلــى أن نكــون شــريكًا للــوزارة 

فــي تحقيــق مزيــد مــن اإلنجــازات”.  
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وزارة الصحة ووقاية المجتمع
تكشف عن نماذج مبتكرة

لرعاية مرضى 
السكري

وفق أحدث تطبيقات الرعاية الصحية 
لتكنولوجيا الذكاء االصطناعي

أخبار

كشــفت وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع عــن 
برنامــج مبتكــر لرعايــة مرضــى الســكري وفــق 
ــا  أحــدث تطبيقــات الرعايــة الصحيــة لتكنولوجي
شــامل  دعــم  يوفــر  االصطناعــي  الــذكاء 
لقــرارات لألطبــاء لتمكيــن المرضــى مــن تلقــي 
ــاص  ــكل خ ــة بش ــة مبني ــة فردي ــط عالجي خط
ــة  ــن حال ــرة ع ــة المتوف ــات الطبي ــى المعلوم عل
المريــض، وذلــك خــالل مشــاركتها فــي معــرض 
ــذي اختتمــت  ــي 2018 ال ومؤتمــر الصحــة العرب

ــي. ــي دب ــرًا ف ــه مؤخ فعاليت

ــر  ــوض صغي ــعادة ع ــد س ــار أك ــذا اإلط ــي ه وف
الخدمــات  لقطــاع  المســاعد  الوكيــل  الكتبــي 
المســاندة ســعي وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع 

إلــى إحــداث تحــول فــي مجــال الرعايــة الصحيــة 
االصطناعــي  الــذكاء  باســتخدام  للمرضــى 
والتقنيــات الحديثــة التــي تســتفيد مــن البيانــات 
الطبيــة لتطويــر نمــاذج مبتكــرة لرعايــة مرضــى 
الــوزارة  اســتراتيجية  وتحقيــق  الســكري، 
بتقديــم الرعايــة الصحيـــة الشــاملة والمتكاملــة 
نظــم  وتطويــر  ومســتدامة  مبتكــرة  بطــرق 
عالميــة.  معاييــر  وفــق  الصحيــة  المعلومــات 
ــي  ــذكاء االصطناع ــج ال ــة دم ــى أهمي ــار إل وأش
%100 فــي الخدمــات الطبيــة تنفيــذًا  بنســبة 
الســتراتيجية اإلمــارات للــذكاء االصطناعــي بمــا 

ينســجم ومئويــة اإلمــارات 2071.

ــم  ــر إدارة نظ ــم مدي ــة ابراهي ــت مبارك وأوضح
واتســون  برنامــج  أن  الصحيــة  المعلومــات 
لمــرض الســكري يقــوم باســتخالص بيانــات 
مختلــف  مــن  اإللكترونيــة  الصحيــة  الرعايــة 
التــي  المتباينــة  الطبيــة  والمصــادر  األنظمــة 
تشــمل المالييــن مــن المرضــى، والمليــارات مــن 
التشــخيصات التطبيــة، والفحوصــات المخبريــة، 
واألدويــة، واألجهــزة، والنتائــج. ويقــوم البرنامــج 
للطاقــم  مســاعدة  معلومــات  بتوفيــر  أيضــا 
الطبــي إلتخــاذ قــرارات أدق مبنية علــى تحليالت 
لعــدد كبيــر مــن الســكان، ورصــد االتجاهــات 
مــن  الوقايــة  أو  المــرض،  لتطــور  المحتملــة 

األمــراض.

لمــرض  واتســون  برنامــج  يســتخدم  كمــا 
الســكري الــذكاء اإلصطناعــي لفهــم البيانــات 
مــن  لــألالف  معمــق  إدراك  وبنــاء  الضخمــة 
المتكــررة  والتحديثــات  الطبيــة،  المنشــورات 
فــي مجــال الرعايــة الصحيــة لمــرض الســكري، 
مــع التركيــز علــى الفئــة المســتفيدة مــن هــذه 
ــات المريــض  الخدمــة. كمــا يقــوم بتحليــل بيان
المتاحــة  العــالج  خيــارات  وتوفيــر  الرئيســية 
لــكل  االســتعمال  موانــع  وعــرض  للمريــض 
ــارات  ــتبعاد ومس ــر اإلدراج أو االس ــالج ومعايي ع
للطبيــب  يمكــن  والتــي  الكاملــة،  الرعايــة 

االختيــار منهــا.

ولفتــت إلــى أن المرضــى ســيتمكنون مــن تلقــي 
ــاص  ــكل خ ــة بش ــة مبني ــة فردي ــط عالجي خط
ــة  ــن حال ــرة ع ــة المتوف ــات الطبي ــى المعلوم عل
ــة،  ــر العالجي ــاص والمعايي ــكل خ ــض بش المري
كمــا يوفــر برنامــج واتســون الوقــت والتكاليــف، 
ومســاعدة األطبــاء علــى تحديــد خيــارات العــالج 
مصحوبــة  أكبــر  بســرعة  للمريــض  األنســب 
الطــرق  مــن  أدق  وأســباب  داعمــة  بأدلــة 
ــع  ــامل لجمي ــل ش ــق تحلي ــن طري ــة، ع التقليدي
الكتــب الطبيــة المتوفــرة حاليــًا، وتحليــل جميــع 
األوراق العلميــة المنشــورة فــي مجــال الطــب 
والصحــة ذات الصلــة )مثــل الجمعيــة األمريكيــة 

للســكري(.  
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وزارة الصحة ووقاية المجتمع تختتم 
مشاركتها في

معرض ومؤتمر 
الصحة العربي 

2018
إطالق مؤسسة اإلمارات للخدمات الصحية 

إطالق الملف الصحي الموحد »رعايتي« 
مشاريع تعتبر األولى على مستوى العالم تحت شعار »المستقبل وما بعده«

مشروع تصور مستقبلي لعيادة اإلمارات الفضائية في كوكب المريخ

أخبار

عــن  المجتمــع  ووقايــة  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
ومؤتمــر  معــرض  فــي  مشــاركتها  اختتــام 
الصحــة العربــي 2018 الــذي إنعقــدت فعالياتــه 
العالمــي، بحزمــة  التجــاري  فــي مركــز دبــي 
تعتبــر  ومشــاريع  مبتكــرة   صحيــة  خدمــات 
العالــم وســط إشــادة  األولــى علــى مســتوى 
ــزوار تؤكــد التميــز  واســعة مــن المشــاركين وال
الرعايــة  مســتقبل  استشــراف  فــي  والريــادة 

الصحيــة. 

وأكــد ســعادة الدكتــور محمــد ســليم العلمــاء 
أن  المجتمــع  ووقايــة  الصحــة  وزارة  وكيــل 
مشــاركة الــوزارة فــي معــرض ومؤتمــر الصحــة 
بــكل  اســتثنائية  كانــت  العــام  هــذا  العربــي 
المعاييــر، حيــث تشــرفت منصــة الــوزارة بزيــارة 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
ــس  ــس مجل ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم نائ مكت
وإطالقــه  اهلل”  “رعــاه  دبــي  حاكــم  الــوزراء 
ــز  ــة لتعزي ــات الصحي ــارات للخدم ــة اإلم مؤسس
ــة  ــي الدول ــادي ف ــي االتح ــاع الصح ــاءة القط كف
ــا  ــة له ــة التابع ــفيات الحكومي ــل المستش وتأهي
لتكــون مستشــفيات تعليميــة معتمــدة وتشــجيع 
ودعــم الدراســات والبحــوث الطبيــة. كمــا أطلــق 
صاحــب الســمو نائــب رئيــس الدولــة مــن منصــة 
الوطنــي  الملــف  “رعايتــي”  نظــام  الــوزارة 
الصحــي الموحــد كمشــروع وطنــي رائــد ألتمتــة 
والصحــة  الموحــد  الوطنــي  الصحــي  الســجل 
الســكانية باســتخدام نظــم المعلومــات الصحيــة 
البنيــة  ادارة  فــي  عالميــة  معاييــر  وتطبيــق 

التحتيــة فــي المنشــآت الصحيــة.

ولفــت ســعادة الوكيــل إلــى مشــروع محــاكاة 
لعيــادة اإلمــارات الفضائيــة فــي كوكــب المريــخ 
ــة  ــد بتقني ــن بع ــن ع ــرواد اإلماراتيي ــة ال لمعالج
ــد  ــن راش ــد ب ــز “محم ــع مرك ــاون م ــو بالتع النان
للفضــاء” مواكبــة لبرنامــج اإلمــارات الوطنــي 
قيادتنــا  توجيهــات  مــن  وانطالقــًا  للفضــاء 
الكوكــب األحمــر  الرشــيدة بشــأن استكشــاف 
فــي  اســتراتيجي  اســتثمار  كونــه  )المريــخ( 
اإلنســان والمعرفــة والمســتقبل، إضافــة إلــى 
خدمــات مبتكــرة تقــدم حلــواًل عالجيــة لألمراض 
المزمنــة مثــل الســكري والســرطان ومواكبــة 
لتمكيــن  الشــخصي  الطــب  تطــورات  أحــدث 
المرضــى مــن إدارة خدماتهــم العالجيــة بصــورة 
ذاتيــة، والتطبيــب عــن بعــد، وفــق رؤيــة مئويــة 
ــذكاء  ــارات لل ــتراتيجية اإلم ــارات 2071 واس اإلم

االصطناعــي والثــورة الصناعيــة الرابعــة. 
يوســف  الدكتــور  ســعادة  أشــار  جانبــه  مــن 
لقطــاع  المســاعد  الوكيــل  الســركال  محمــد 
المستشــفيات أن مشــاركة الــوزارة فــي معــرض 
الصحــة العربــي كانــت متميــزة وفريــدة لناحيــة 
الخدمــات الصحيــة والتقنيــات المبتكــرة التــي 
ــارات  ــة اإلم ــوزارة و مؤسس ــة ال ــا منص عرضته
توجيهــات  مــع  تماشــيًا  الصحيــة،  للخدمــات 
القيــادة الرشــيدة بتوفيــر أفضــل ســبل الرعايــة 
الصحيــة مــن خــالل تطبيــق السياســات الصحيــة 
الصحــي  األمــن  منظومــة  وتعزيــز  لتطويــر 
ــق  ــة وتطبي ــة الصحي ــر الرعاي ــاء بمعايي واالرتق
البروتوكــوالت الطبيــة العالميــة لتحســين نتائــج 
المؤشــرات الوطنيــة وفــق مســتهدفات األجنــدة 

.2021 الوطنيــة 

حزمــة  الســركال  الدكتــور  واســتعرض 
والتقنيــات  مبتكــرة  الصحيــة  الخدمــات 
ــة  ــوزارة ومؤسس ــا ال ــاركت به ــي ش ــة الت الطبي
ــى  ــز إل ــي ترتك ــة الت ــات الصحي ــارات للخدم اإلم
االصطناعــي  للــذكاء  اإلمــارات  اســتراتيجية 
ــالق  ــن إط ــة و تتضم ــة الرابع ــورة الصناعي والث
ــم  ــتوى العال ــى مس ــى عل ــر األول ــاريع تعتب مش
ــل  ــذي يحل ــرطان ال ــخيص الس ــاز تش ــل جه مث
الخاليــا الســرطانية بكفــاءة وفعاليــة باســتخدام 
ــاء  ــة لبن أدوات الجينــوم القياســية، وتقنيــة طبي
خاليــا بنكريــاس بديلــة لعــالج الســكري مــن 
بيولوجــي  استشــعار  ومجــس  األول،  النــوع 
يقيــس المؤشــرات الحيويــة للجســم باســتخدام 
التكنولوجيــا القابلــة لالرتــداء والمراقبــة عــن 
بعــد تســنهم فــي خفــض الوفيــات بنســبة 45%، 
ــفيات  ــام إلدارة المستش ــدث نظ ــى أح ــة إل إضاف
ــة  ــي رحل ــي ف ــذكاء االصطناع ــج ال ــت دم تضمن
Qumat- الصحيــة المنشــأة  فــي   المتعامــل 
 Bed “مرصــد”  االلكترونــي  األســرّة  وإدارة   ic
management  ومنصــة البــث الحــي لمؤشــرات 

.  PACE- Real Time Dashboard(( األداء 

وعرضــت منصــة الــوزارة جهــازًا مــن ابتــكار 
كــوادر وطنيــة فــي الــوزارة لمرضــى القلــب 
يرســل تنبيهــات إلــى الطــوارئ وأهــل المريــض 
لمراقبــة  مبتكــر  جهــاز  و  الخطــر  حالــة  فــي 
مســتوى الجلوكــوز عبــر الهاتــف الذكــي دون 
دراســة  أول  نتائــج  وعــرض  للوخــز،  الحاجــة 
الــوزارة  مستشــفيات  فــي  بالعالــم  ســريرية 
وتطبيــق  للــدم،  تحليــل  جهــاز  أســرع  علــى 
ذكــي لعــالج االكتئــاب لــدى مرضــى التصلــب 
اللويحــي المتعــدد، وجهــاز بحجــم عــود الثقــاب 
يقــوم بضــخ الجرعــة اليوميــة الالزمــة لمريــض 
الســكرى مــن النــوع الثانــى بشــكل منتظــم 
دواء  أول  ويعتبــر  أشــهر،  ســتة  حتــى  ودائــم 
للســكري ال يعطــى عــن الحقــن أو الكبســولة 
وغيرهــا مــن الخدمــات واالبتــكارات التــي ترســخ 
ــي  ــاع الصح ــي القط ــارات ف ــة اإلم ــبقية دول أس
ومســيرتها الفريــدة نحــو المســتقبل وما بعــده.  
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Key Benefits of Attending
• Gaining expert knowledge in ensuring cold chain integrity
• Understanding the different global GDP updates and inspection advice
• Exploring the best solutions to avoid temperature excursion
• Overcoming the most important challenges in the global logistics network
• Reviewing up-to-date technologies that will help you in maintaining the integrity of your 
  supply chain
• Establishing a robust risk management process
• Networking with your peers to exchange knowledge and facilitate strategic development

Shaping the future
of cold chain

logistics in the
Middle East

5th Annual

17 - 19 April 2018 Dubai, UAE

EXCLUSIVE 10% DISCOUNT
for Jo Heart subscribers Please use the code CCM10JOH to avail the discount

Book by: 14 March 2018

Some of our Key Speakers

De wet du Plessis,
MedSupply Services 
Manager, International 
SOS Middle East and 
Africa, South Africa

Rateb Al Jallad,
Head of Supply Chain, 
Julphar Gulf 
Pharmaceutical
Industries, UAE

AN INITIATIVE BYMEDIA PARTNERS

For more information
or to register,
contact us at:

+971 4 361 9616 info@pharmacoldchainme.com 

www.pharmacoldchainme.com  or  visit 

Topic: Examining regulatory and quality 
standards during vaccine and medical 
supply distribution 

Hassan Jamaleddine,
Head of Supply Chain, 
NewBridge 
Pharmaceuticals, UAE

Topic: Supply chain cargo security

Mazen Al-Homsi, 
Vice Manager Cargo,
Gulf Area & Yemen,
IATA, UAE

Topic: Mitigating Import/ Export
complexities in the MENA region 

Topic: Implementing global standards
to ensure end-to-end GDP compliance 



مراقبة
المنشآت 

الصحية
الصحة تحرص على مراقبة

المنشآت الصحية واتخاذ االجراءات التي 
تصب في مصلحة المجتمع وتقليل نسبة 

األخطاءالطبية
د. االميــري: جــاءت قــرارات اإلغــالق علــى خلفيــة رصــد عــدد مــن المخالفــات لمعاييــر ســالمة المنشــآت 

الصحيــة والصيدالنيــة ســعيًا لالرتقــاء بخدماتنــا العالمية

أخبار

وزارة  وكيــل  األميــري  أميــن  د.  ســعادة  أكــد 
العامــة  الصحــة  لسياســة  المســاعد  الصحــة 
والتراخيــص نائــب رئيــس لجنــة التراخيــص 
تشــجيع  علــى  الــوزارة  حــرص  الطبيــة، 
ــي،  االســتثمار فــي القطــاع الصحــي والصيدالن
شــريكًا  يُعتبــر  الخــاص  القطــاع  ألن  نظــرًا 
اســتراتيجيًا للــوزارة فــي تعزيــز صحــة المجتمع. 
وفــي الوقــت ذاتــه الحــرص علــى وضــع النظــم 
ــة  ــق رؤي ــة لتحقي ــر الصحي ــن والمعايي والقواني
الدولــة، بحصــول المجتمــع علــى خدمــات رعايــة 
صحيــة وفــق أعلــى المعاييــر العالميــة، والعمــل 
ــرة دائمــة مــن خــالل الحمــالت التفتيشــية  بوتي
ــآت  ــزام المنش ــن الت ــد م ــى التأك ــتمرة عل المس

الصحيــة بالنظــم والقوانيــن. 
وأوضــح ســعادته أنــه تــم افتتــاح 52 منشــأة 
ــالق  ــل إغ ــي مقاب ــي 2017، ف ــدة ف ــة جدي طبي
ــق  ــي مناط ــدة، ف ــة ع ــة وصيدالني ــآت طبي منش
ــة خــالل عــام 2017 ولغايــة  مختلفــة مــن الدول
اآلن تبعــًا لحجــم المخالفــة، حيــث بلــغ عــدد 
ــة  ــالت المكثف ــار الحم ــي إط ــات لـــ 42 ف االغالق
التــي تقــوم بهــا فــرق التفتيــش التابعــة الدارة 
التمكيــن واالمتثــال الصحــي، للتأكــد مــن التــزام 
ــة. ــة المهن ــة باشــتراطات مزاول المنشــآت الطبي
وجــاءت قــرارات اإلغــالق علــى خلفيــة رصــد 
عــدد مــن المخالفــات لمعاييــر ســالمة المنشــآت 
تلــك  تنوعــت  حيــث  والصيدالنيــة،  الصحيــة 
األدويــة  تخزيــن  ســوء  بيــن  المخالفــات 
التــزام  وعــدم  الصيدالنيــة،  والمســتحضرات 
ــاع تعليمــات  ــر الهندســية واتب المنشــأة بالمعايي
الطبيــة، وعــدم  لــألدوات  والتعقيــم  النظافــة 
ــر  ــة، وعــدم تواف ــات الطبي التخلــص مــن النفاي
ــة. ــة والصيدالني ــأة الطبي ــة للمنش ــام تهوي نظ
خالفــت  وصيدالنيــة  صحيــة  منشــآت  إغــالق 

اإلتحاديــة  القوانيــن 
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ــة  ــوزارة ممثل ــت ال ــد أغلق ــر فق ــب آخ ــن جان وم
بقطــاع سياســة الصحــة العامــة والتراخيــص 
عــدد 27 منشــأة طبيــة خاصــة وذلــك اســتنادًا 
إلــى قــرارات لجنــة التراخيــص الطبيــة وذلــك 
لمخالفتهــا القانــون االتحــادي رقــم )4( لســنة 
2015 فــي شــأن المنشــآت الصحيــة الخاصــة، 
القانــون  لمخالفتهمــا  صيدالنيــة  منشــأة  و15 
شــأن  فــي   1983 لســنة    )4( رقــم  االتحــادي 
الصيدلــة والمؤسســات الصيدالنيــة وذلــك خــالل 

عــام 2017 ولغايــة اآلن. 
ــد  ــهر واح ــن ش ــالق بي ــدة االغ ــت م ــث تراوح حي
المخالفــة  لحجــم  تبعــا  شــهور  ســتة  إلــى 
العامــة  الصحــة  علــى  المباشــرة  وتأثيراتهــا 
للفــرد والمجتمــع. جــاء ذلــك بعــد أن  نفــذت فــرق 
الصحــة  لــوزارة  التابعــة  والرقابــة  التفتتيــش 
حمــالت تفتيشــية علــى 2256 منشــأة صحيــة 
وصيدالنيــة مــن أصــل 2608 منشــأة صحيــة 
وصيدالنيــة مســجلة بالــوزارة خــالل عــام 2017. 
رصــد فــرق التفتيــش فــي الــوزارة لمخالفــات 
عــام  خــالل  الصحيــة  المنشــآت  فــي  متعــددة 

2017

وأضــاف الدكتــور األميــري أن فــرق التفتيــش 
للمنشــآت  الدوريــة  زياراتهــا  خــالل  تقــوم 
الصحيــة بالتدقيــق علــى مواءمــة الممارســات 
التشــريعات  لتلــك  والصيدالنيــة  الطبيــة 
الضبــط  محاضــر  تنظيــم  ويتــم  والقوانيــن 
المناســبة للمخالفيــن تمهيــدا التخــاذ االجــراءات 
الصارمــة التــي تنــص عليهــا األنظمــة الصحيــة. 

 2256 علــى   تفتيشــية  حمــالت  نفــذت  وقــد 
منشــأة صحيــة وصيدالنيــة مــن اصــل 2608 
منشــأة صحيــة وصيدالنيــة مســجلة بالــوزارة 
شــملت  زيــارات  بيــن   2017 عــام  خــالل 

الصحيــة  والمراكــز  الخاصــة  المستشــفيات 
والعيــادات والمراكــز التخصصيــة الخاصــة علــى 
الصيدليــات  مــع  الشــمالية  االمــارات  مســتوى 
ــتوى  ــى مس ــة عل ــتودعات الطبي ــة والمس الخاص

الدولــة. 

وأشــار ســعادته إلــى أن قــرارات الــوزارة باغــالق 
عــدد مــن المنشــآت الصحيــة فــي اآلونــة االخيــرة 
جــاءت بنــاء علــى نتائــج جــوالت تفتيــش ورصــد 
عــدد مــن المخالفــات للقوانيــن الصحيــة ومعايير 
ــث  ــة. حي ــات الصحي ــآت والممارس ــالمة المنش س
ــض  ــة بع ــن ممارس ــات بي ــك المخالف ــت تل تنوع
ترخيــص  بــدون  للمهنــة  والفنييــن   االطبــاء 
المنشــآة  التــزام  عــدم  أو  الصحــة،  وزارة  مــن 
بمعاييــر النظافــة والتعقيــم القياســية، أو عــدم 
التخلــص مــن النفايــات الطبيــة وفــق القوانيــن 
ــن  ــة، أو ســوء تخزي ــة والعالمي ــر المحلي والمعايي
ــدم  ــة، او ع ــتحضرات الصيدالني ــة والمس لالدوي
االلتــزام بمتطلبــات الســالمة الطبيــة والفنيــة 
ــات  ــر المخالف ــن اخط ــل م ــات. ولع ــرف العملي لغ
التــي تــم رصدهــا هــو التالعــب فــي ســجالت 
ــك مــن  ــه ذل ــا يعني ــة وم ــة المراقب صــرف االدوي
المجتمعــي.  األمــن  علــى  ســلبية  انعكاســات 
وكذلــك صــرف مضــادات حيويــة دون وصفــة 

ــة. طبي

االميــري  الدكتــور  اشــاد  الــذي  الوقــت  وفــي 
ــى  ــرص عل ــي تح ــاص الت ــاع الخ ــآت القط بمنش
االلتــزام بتطبيــق القوانيــن واالنظمــة الصحيــة 
المرضــى  مالحظــات  تولــي  الــوزارة  ان  اكــد 
وذويهــم والمتعلقــة بالقطــاع الطبــي الخــاص 
تعزيــز  إلــى  وصــوال  واهتمــام   أولويــة  كل 
وحمايــة صحــة المجتمــع علــى كل صعيــد.  
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فتتحــت “مجموعــة برايــم للرعايــة الصحيــة” 
مركــزًا طبيــًا جديــدًا فــي” فيرســت أفنيــو مــول”، 
فــي منطقــة موتــور  الرائــد  التســوق  مركــز 
الجديــد  الطبــي  المركــز  وســيقدم  ســيتي. 
خدمــات الرعايــة الصحيــة متعــددة التخصصــات 
ــة التــي  ــدًا للرعايــة الصحي ويوفــر مفهومــًا فري
تلبــي احتياجــات المجتمــع فــي موتــور ســيتي 

والمناطــق المحيطــة. 

وتشــمل الخدمــات التــي يقدمهــا المركــز الطبــي 
الجديــد، الطــب العــام وأمــراض األنــف واألذن 
الخــدج  ورعايــة  األطفــال  وطــب  والحنجــرة 
األمــراض  وطــب  الجلديــة  األمــراض  وطــب 
وطــب  العظــام  وجراحــة  والــوالدة  النســائية 
ــب وطــب األســنان وطــب وجراحــة  أمــراض القل
العيــون والجراحــة العامــة والتغذيــة والحميــات، 
باإلضافــة إلــى العــالج الفيزيائــي وغيرهــا مــن 

األخــرى. التخصصــات 

وقــال الدكتــور جميــل أحمــد، المديــر التنفيــذي 
لـــ “مجموعــة برايــم للرعايــة الصحيــة”: “نعمــل 
مراكــز طبيــة  إفتتــاح  علــى  بشــكل مســتمر 
متعــددة التخصصــات قــادرة علــى تلبيــة الطلــب 
المتنامــي علــى الخدمــات الصحيــة فــي الدولــة، 
ويأتــي افتتــاح مركــز برايــم الطبــي الجديــد 
فــي منطقــة موتــور ســيتي ليؤكــد علــى دورنــا 
الفعــال ومســاهمتنا فــي دعــم القطــاع الصحي، 
علــى  القائمــة  إســتراتيجيتنا  مــع  وتماشــيًا 

ــة.” ــق معاييرعالمي ــة وف ــة صحي ــم رعاي تقدي

موصلــي،  رامــي  الدكتــور  قــال  جانبــه،  مــن 
أفنيــو  فيرســت  “مجموعــة  لـــ  العــام  المديــر 
مــول”: “إن افتتــاح المركــز الجديــد ســيضيف 
ــة تقــدم  ــع كوجه ــرة للموق ــال شــك قيمــة كبي ب
فيهــا  بمــا  الخدمــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة 
ــز  ــيلبي المرك ــة. وس ــة المتقدم ــات الطبي الخدم
الطبيــة  بالمرافــق  المــزود  الجديــد،  الطبــي 
المتقدمــة واألطبــاء المتخصصيــن ذوي الخبــرة، 

ــق  ــي المناط ــن ف ــالت والمقيمي ــات العائ احتياج
الــذي  األمــر  القريبــة،  والمجمعــات  المجــاورة 

سيســاهم فــي تعزيــز نوعيــة حياتهــم.”

ــات  ــى خدم ــد عل ــز الجدي ــتمل المرك ــا سيش كم
ــة الحديثــة وخدمــات األشــعة،  ــرات الطبي المختب
فضــاًل عــن غــرف االستشــارات وصيدليــة ميــدي 
التــي تقــدم مجموعــة متنوعــة مــن  برايــم، 
ــة، ومنطقــة لالنتظــار  ــة واألجهــزة الطبي األدوي
ومكاتــب لخدمــة العمــالء وشــؤون المرضــى، 
يعمــل فيــه فريــق متعــدد الجنســيات مؤهــل 
المتعلقــة  المتطلبــات  كافــة  مــع  للتعامــل 
أو  التأميــن الصحــي  بالمرضــى مــن أصحــاب 

عمليــات الدفــع بشــكل مباشــر.  

مــن  المزيــد  ومعرفــة  المواعيــد  لحجــز 
ــر الرقــم  ــا عب التفاصيــل، يرجــى التواصــل معن
التالــي: 04 7070999 أو مراســلتنا عبــر البريــد 
helpdesk@primehealth.ae اإللكترونــي  

افتتاح مركز 
طبي جديد
مجموعة برايم للرعاية الصحية

تفتتح مركزًا طبيًا جديدًا متعدد 
التخصصات في »موتور سيتي«
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ستيفن ريتز يؤسس

أول مركز
للصحة والتعليم 

المستدام
لطالب المدارس في دبي

نبذة عن ’إيسول للتعليم‘
ــر  ــت علــى تقديــم أعلــى معايي ــم، وقــد عمل ــة فــي العال ــة العالمي ــر مشــغّل للمــدارس األمريكي أكب
ــام  ــذ ع ــه من ــط وخارج ــرق األوس ــالب الش ــف 12 لط ــى الص ــري وحت ــن التحضي ــل م ــم للمراح التعلي
1976 فــي مــدارس افتتحتهــا فــي دبــي وأبوظبــي وهونــج كونــج والقاهــرة ونيقوســيا ولبنــان. تخــدم 
المؤسســة أكثــر مــن 10,500 طالــب وتفتــح لهــم بــاب المعرفــة فــي بيئــة محفــزة وشــاملة ثقافيــًا. 
ــى  ــزة إل ــآت متمي ــزام ومنش ــي االلت ــين عال ــق مدرس ــر وفري ــادي خبي ــق قي ــة بفري ــع المؤسس وتتمت

جانــب تركيزهــا القــوي علــى تزويــد أعلــى معاييــر التميــز التعليمــي.

الشــهرة  ذو  ريتــز  ســتيفن  األســتاذ  ينطلــق 
ــال  ــة فــي مجــال االســتدامة ليقــود أطف العالمي
ــاة  ــاد أنمــاط حي ــي نحــو اعتم المــدارس فــي دب
صحيــة وأكثــر اســتدامة مــن خــالل تأســيس أول 
مركــز للصحــة والتعليــم المســتدام فــي المدينة 
وذلــك فــي مدرســة ’فيرغريــن الدوليــة‘، وهــي 
أسســتها  دبــي  فــي  مســتدامة  مدرســة  أول 
ــاح  ــط افتت ــن المخط ــن‘. وم ــول إديوكايش ’إيس
المركــز فــي المدينــة المســتدامة فــي ســبتمبر 

.2018

’إيســول  فريــق  إلــى  ريتــز  الســيد  وينضــم   
ــة  ــادرات الصح ــم مب ــود ويدع ــن‘ ليق إديوكايش
المــدارس  مختلــف  فــي  واالبتــكار  والعافيــة 
التابعــة للمؤسســة، وســوف ينصــب تركيــزه 
وتحقيــق  ’فيرغريــن‘  مدرســة  دعــم  علــى 
رؤيتهــا، كمــا سيشــغل منصــب مديــر مركــز 
ســيكون  الــذي  المســتدام  والتعليــم  الصحــة 

مقــره فــي القبــة الحيويــة لمدرســة ’فيرغريــن‘. 
تعليــم  فــرص  للطــالب  المركــز  ويقــدم 
ــزة مــن خــالل مشــاريع مســتدامة الزراعــة  ممي
وتكنولوجيــا  العموديــة  والزراعــة  الحضريــة 
ــم  ــة لدع ــادرات الرامي ــن المب ــا م ــذاء وغيره الغ
الصحــة والعافيــة واالســتدامة. وســنصب تركيــز 
ــن  ــن م ــة فيرغري ــم رؤى مدرس ــى دع ــز عل ريت
خــالل القبــة الحيويــة التــي خصصتهــا المدينــة 
المســتدامة مــن بيــن إحــدى عشــر قبــة، ســوف 
ــاريع  ــى المش ــم عل ــم القائ ــالب التعل ــر للط توف
والزراعــة  الحضريــة،  بالزراعــة  المتعلقــة 
وغيرهــا  األغذيــة  وتكنولوجيــا  العموديــة، 
مــن المبــادرات التــي تعــزز الصحــة والعافيــة 

واالســتدامة.

ــع  ــاط المجتم ــي أوس ــز ف ــتفين ريت ــتهر س ويش
المفضــل”،  أمريــكا  “معلــم  بلقــب  األمريكــي 
ــف  ــس‘ ومؤل ــاوث برونك ــة ’س ــن منطق ــو م وه
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النبــات(  )قــوة  بالنــت”  أوف  بــاور  “ذا  كتــاب 
ومؤســس مبــادرة ’آلــة برونكــس الخضــراء‘، 
وهــي مبــادرة أمريكيــة ال ربحيــة تدعــم جهــود 
ــع بالصحــة والمرونــة مــن  ــاء مجتمعــات تتمت بن
خــالل التعليــم الملهــم وأنظمــة الغــذاء المحليــة 
للقــرن  المناســبة  العاملــة  القــوى  وتنميــة 
مركــز  يســتند  وســوف  والعشــرين.  الحــادي 
’فيرغريــن‘  فــي  والتعليــم  والعافيــة  الصحــة 
ــة  ــأة ’آل ــه منش ــت علي ــذي بني ــوذج ال ــى النم عل
وســيضم  المتطــورة،  الخضــراء‘  برونكــس 
العــام  مــدار  تجاريــة علــى  مزرعــة عموديــة 
ومطبخــًا تدريبيــًا لمعالجــة األغذيــة يعمــل علــى 
الطاقــة الشمســية وغيرهــا مــن مصــادر الطاقــة 

البديلــة.

“أفخــر  ريتــز:  ســتيفن  قــال  جانبــه  ومــن 
فــي  المميــز  الفريــق  هــذا  إلــى  باالنضمــام 
مدرســة ’فيرغريــن الدوليــة‘، وأن أشــهد افتتــاح 
فــي  االســتدامة  علــى  تركــز  مدرســة  أول 
ــة  ــز للصح ــيس أول مرك ــب تأس ــى جان ــي إل دب
واالســتدامة أيضــًا. وســوف نعتمــد علــى مبــادئ 
العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات 
ــى تعليــم األطفــال حــول  ــة لنركــز عل التطبيقي
والزراعــة  الصحــي  الطــازج  الغــذاء  أهميــة 
ــاد  ــهولة اعتم ــدى س ــتدامة، وم ــة المس الحضري
وحتــى  حياتنــا،  فــي  صحــي  غذائــي  نظــام 
الحصــول علــى خضــروات طازجــة عبــر زراعتهــا 
فــي  المقلــق  للتزايــد  ونظــرًا  منازلنــا.  فــي 
ــم  ــول العال ــال ح ــدى األطف ــمنة ل ــدالت الس مع
بمــا فــي ذلــك اإلمــارات العربيــة المتحــدة، إلــى 
جانــب التهديــدات المحيطــة باألمــن الغذائــي 

مــن  أصبــح  فقــد  الزراعيــة،  للمحاصيــل 
الضــروري لنــا أن نعلــم أطفالنــا كيــف يقومــون 
وكوكبنــا  لصحتهــم  إيجابيــة  خيــارات  باتخــاذ 
علــى حــد ســواء. ومن شــأن الــدروس المكتســبة 
فــي مركــز الصحــة والعافيــة والتعلــم أن تطــوّر 
أفــكارًا هامــة حــول مواضيــع االســتدامة والتغيــر 
المناخــي والتصحّــر وحفــظ البــذور، وســيتمكن 
ــة لهــذه  ــب العملي الطــالب مــن اســتيعاب الجوان

الضخمــة”. المفاهيــم 

يذكــر أن االتحــاد الوطنــي لمــدراء المــدارس 
ــة قــد  ــات المتحــدة األمريكي الثانويــة فــي الوالي
ــس  ــة برونك ــادرة ’آل ــتيفن ومب ــل س ــف عم وص
نمــاذج  خمســة  مــن  واحــد  بأنــه  الخضــراء‘ 
ــتفين  ــي س ــي. وقــد دع ــم الخدم ــة للتعل وطني
عــام 2016 مــن قِبــل البيــت األبيــض للحديــث 
والقيــام  ســتيم‘  أوف  ’ســتيت  فعاليــة  فــي 
بتركيــب حديقــة داخليــة ضمــن الفعاليــة، حيــث 
جــرى وضــع نســخة مطابقــة لصــف ســتيفن 
النباتيــة.  المتحــدة  الواليــات  حديقــة  فــي 
ويكــرس ســتيفن جهــوده لــزرع األمــل وتغذيــة 
ــا نســتطيع معــًا مــن  العقــول، وهــو يؤمــن بأنن
ــاع أن  ــائل اإلقن ــن ووس ــاون والتضام ــالل التع خ
نتوصــل إلــى حلــول بنــاءة مــن أجــل االســتدامة 

لنحقــق االزدهــار لنــا جميعــًا.

 وبــدوره عّلــق غــرام ســكوت، مديــر مدرســة 
فيرغريــن الدوليــة: “ال شــك أن الســيد ريتــز 
ــة  ــق رؤي ــة فــي تحقي ــغ األهمي ســيلعب دورًا بال
لخبرتــه  نظــرًا  الدوليــة‘  ’فيرغريــن  مدرســة 
وشــهرته كمــدرّس ألهــم المالييــن وقائــدًا فــي 

“يعمــل  وأضــاف:  االســتدامة”.  تعليــم  مجــال 
فريــق منهــج المدرســة أيضــًا بشــكل وثيــق مــع 
ــا  ــتدامة لدين ــج االس ــر منه ــز لتطوي ــيد ريت الس
والــذي ســندمجه فــي منهــج البكالوريــا الدوليــة 
الــذي ســيتم تدريســه فــي مدرســة ’فيرغريــن‘. 
ونتطلــع ُقدمــًا لنتعلــم مــن الســيد ريتــز فــي 
تأســيس مركــز الصحــة والتعليــم ليكــون بيئــة 
’فيرغريــن‘  لطــالب  بالنســبة  تعاونيــة  تعلــم 

ــي”. ــدارس دب ــالب م ــي ط وباق

مستشــار  دور  أيضــًا  ريتــز  الســيد  ويشــغل 
االســتدامة لمــدارس ’إيســول إديوكايشــن‘ حــول 
العالــم، ويأتــي بخبراتــه فــي اإلمــارات العربيــة 
ــة‘  ــت األمريكي ــة ’دونكرس ــى مدرس ــدة إل المتح
فــي دبــي والتابعــة لمجموعــة مــدارس ’إيســول‘ 
ــات  ــدد التخصص ــم متع ــم التعلي ــل مفاهي لينق

ــاريع. ــى المش ــي عل والمبن

سلســلة  خــالل  ريتــز  الســيد  يتحــدث  ســوف 
مــن الفعاليــات فــي دبــي فــي شــهر مــارس، 
ــة‘  ــن الدولي ــة ’فيرغري ــي مدرس ــا ف ــن ضمنه م
ــوح الســاعة 10 صباحــًا مــن  ــوم المفت خــالل الي
ــي  ــزوار ف ــز ال ــي مرك ــارس ف ــبت 3 م ــوم الس ي
المدينــة المســتدامة. كمــا يتحــدث الســيد ريتــز 
خــالل الجلســات المســائية  لمهرجــان طيــران 
اإلمــارات لــآداب يومــي الجمعــة والســبت فــي 2 

مــارس.  و3 
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ملتقى فوربس الشرق األوسط للرعاية 
الصحية يعد الملتقى منصة فعالة للقاء 

قادة األعمال والعاملين والخبراء لمناقشة

أحدث 
االبتكارات 
والتحديات

وفرص االستثمار في قطاع الرعاية الصحية 
في الشرق األوسط

ــة 	  ــى الرعاي ــاق عل ــل اإلنف ــأن يص ــات ب توقع
الصحيــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

ــول عــام 2020 ــار دوالر بحل ــى 69 ملي إل
أفضــل 	  بيــن  مــن  واإلمــارات  الســعودية 

ــي  ــة ومقدم ــي األدوي ــادة مصنع ــواق لق األس
لتطبيــق  الصحيــة،  الرعايــة  خدمــات 
المنطقــة.  فــي  االســتراتيجيات   أفضــل 

الشــرق  فوربــس  “ملتقــى  دبــي  احتضنــت 
2018”األول،  الصحيــة  للرعايــة  األوســط 
الــذي ســلط الضــوء علــى أبــرز المســتجدات 
ــتعرض  ــي، واس ــاع الصح ــهدها القط ــي يش الت
الشــرق  فوربــس  أقامتــه  الــذي  الملتقــى 
أفضــل  تطبيــق  وطــرق  الخبــرات  األوســط 

المجــال.  هــذا  فــي  الممارســات 

الحلقــات  مــن  عــدد  إقامــة  الملتقــى  وشــهد 
المســتقبلية  التوجهــات  حــول  النقاشــية 
ــة  ــتقبل صناع ــة، ومس ــة الصحي ــاع الرعاي لقط
األدويــة، باإلضافــة إلــى جاهزيــة  دول مجلــس 
ــذكاء  ــا ال ــق تكنولوجي ــي لتطبي ــاون الخليج التع
األبعــاد  ثالثيــة  والطباعــة  االصطناعــي  
“برايــس  بــإدارة  الطــب،  فــي  والروبوتــات 

 .”)PwC( كوبــرز  وترهــاوس 

والجهــات  القطــاع  قــادة  مــن  نخبــة  وشــارك 
الحكوميــة والخاصــة والمنظمــات الصحيــة مــن 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي. مــن بينهــم: 
ــة،  ــل وزارة الصح ــاعد وكي ــري، مس ــن العام أمي
االســتثمارات  مديــر  البســتكي،  ابتســام  د. 
ــور  ــي، الدكت ــة الصحــة بدب والشــراكة فــي هيئ
ــس اإلدارة  ــس مجل ــس ورئي ــن، مؤس آزاد موبي
للرعايــة  “آســتر  لشــركة  المنتــدب  والعضــو 
مؤســس  موديــن،  ثومبــي  د.  الصحيــة”، 
الشــرفاء  علــي  محمــد  ثومبــي،  مجموعــة 
الحمــادي، العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي 
لشــركة “UMedical”، زنوبيــا شــمس، الرئيــس 

زليخــة.  لمستشــفيات  المشــارك، 

الوكيــل  الحــدث بكلمــة ألقاهــا ســعادة  وبــدأ 
ــري،  ــن العام ــة، أمي ــي وزارة الصح ــاعد ف المس
المبذولــة فــي دولــة اإلمــارات  الجهــود  حــول 
ــلط  ــة. وس ــة الصحي ــودة المنظوم ــاء بج لالرتق
الضــوء علــى دور التكنولوجيــا واالبتــكار فــي 
تطويــر الخدمــات والمســاهمة بإيجابيــة فــي 
إلــى  يــؤدي  الــذي  األمــر  بجودتهــا  االرتقــاء 

ســعادة أفــراد المجتمــع. 

كمــا ناقــش الدكتــور ســتيفن بروكــس مــن 
ــة  ــة الصحي ــتقبل الرعاي ــتر مس ــة مانشس جامع
بيــن  التعــاون  تعزيــز  أهميــة  علــى  مؤكــدًا 

الشــراكات العامــة والخاصة والمبــادرات العالمية 
الداعمــة للقطــاع علــى مســتوى العالــم. 

مــن جهتهــا قالــت خلــود العميــان، رئيــس تحريــر 
فوربــس الشــرق األوســط، “مــن المتوقــع أن 
يصــل اإلنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة فــي دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى 69 مليــار دوالر 
بحلــول عــام 2020. فــي الوقــت الــذي يشــهد 
فيــه  قطــاع الرعايــة الصحيــة تحــواًل هامــًا، 
بــدور  واالبتــكار  التكنولوجيــا  تســاهم  حيــث 
حيــوي فــي التأثيــر علــى مســتقبل هــذا القطــاع. 
الخــاص كشــريك  القطــاع  وأكــدت علــى دور 
رئيســي للقطــاع الحكومــي فــي تطويــر جــودة 

ــل”. ــدى الطوي ــى الم ــة عل ــات الصحي الخدم

وأشــاد المتحدثــون علــى رؤيــة اإلمــارات فــي 
ــادة  ــش ق ــن ناق ــي حي ــاع. ف ــذا القط ــر ه تطوي
وفــرص  المحتملــة  األســواق  األدويــة  صنــاع 

تعزيــز التعــاون فيمــا بينهــم.   

ــة الســعودية واإلمــارات  ــة العربي وتعــد المملك
العربيــة المتحــدة مــن بيــن األســواق الرئيســية 
والمفضلــة لــدى مصنعــي األدويــة ومقدمــي 
أفضــل  لتطبيــق  الصحيــة،  الرعايــة  خدمــات 

االســتراتيجيات فــي المنطقــة. 
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وقــال د. آزاد موبيــن- رئيــس مجلــس اإلدارة 
والعضــو المنتــدب فــي شــركة “أســتر دي أم 
للرعايــة الصحيــة” تماشــيًا مــع )رؤيــة اإلمــارات 
دبــي  آســتر  مستشــفيات  فــي  نحــن   ،)2021
االحتياجــات  تلبيــة  علــى  التركيــز  نواصــل 
ذات  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  تقديــم  فــي 
الجــودة العاليــة، كمــا ونلتــزم بتوفيرهــا لجميــع 
ــر.  األشــخاص الذيــن هــم فــي حاجــة إليهــا أكث
يســعدنا أن نكــون فــي المــكان المناســب وفــي 
الوقــت المناســب وبالدعــم المناســب لتحويــل 
واقــع  إلــى  العالمــي  المســتوى  ذات  الرؤيــة 

“ ملمــوس. 

الملتقــى  األوســط  الشــرق  فوربــس  أقامــت 
ميكومــد؛  وهــم:  الشــركاء  مــن  عــدد  بدعــم 
برايــس ووترهــاوس كوبــرز؛ جامعــة مانشســتر 
زليخــة،  مستشــفيات  األوســط،  الشــرق   -
آســتر دي إم للرعايــة الصحيــة،وUMedical و

.Turkeyana UNISOLو 

نبذة عن فوربس الشرق االوسط
علــى  حاصلــة  األوســط،  الشــرق  فوربــس 
للنشــر  لإلعــالم،  فوربــس  مــن  ترخيــص 
األوســط،  الشــرق  منطقــة  فــى  الحصــرى 
وتهــدف إلــى نشــر عالمتهــا التجاريــة فــى أنحــاء 
العالــم العربــى. وتمتــاز مجلــة فوربــس الشــرق 

األوســط بأســلوب تحريــرى فريد يجذب شــريحة 
والعــرب  األثريــاء  بأخبــار  المهتميــن  القــراء 
األقــوى تأثيــرًا مــن رجــال وســيدات والريادييــن 
الحكومييــن  والمســئولين  المديريــن  وكبــار 
والمســتثمرين الذيــن يجمعهــم اإليمــان بأهميــة 

االقتصــاد الحــر والقيــم الرياديــة. 

ومثــاال  االقتصاديــة  البوصلــة  المجلــة  وتعــد 
متميــزا علــى اكتشــاف الفــرص االســتثمارية 
بــكل جديــد فــى صحافــة األعمــال، فمــن خــالل 
فــى  الكامنــة  االقتصاديــة  الفــرص  الكشــف 
شــهرى  عــدد  كل  يوفــر  اإلقليميــة،  الســوق 
-بنســختيه العربيــة واإلنجليزيــة- المعلومــات 
لتحقيــق  المديريــن  كبــار  يحتاجهــا  التــى 
النجــاح، وهكــذا فــإن المجلــة تعمــل كالبوصلــة 
التــى ترشــد قراءهــا نحــو أهــم االســتثمارات 
والممارســات المثلــى فــى المنطقــة العربيــة.

كمــا تحــرص المجلــة علــى إجــراء بحــوث دقيقــة 
إلصــدار تصنيفاتهــا/ قوائمهــا الفريــدة اســتنادا 
وااللتــزام  والموثوقيــة  الحيــاد  معاييــر  إلــى 

بالمنهــج. 
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وزارة الصحة 
ووقاية 

المجتمع 
تعيد تطوير خدمة الكترونية لتقديم 

الشكاوى على المنشآت الصحية الخاصة 
وكادرها الطبي

د.أميــن األميــري: الــوزارة تتعامــل بــكل  دقــة وشــفافية فــي حــال ثبــوت التقصيــر والخطــأ الطبــي مــن 
المنشــآت الصحيــة الخاصة

وفــرت وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع خدمــة 
المالحظــات  أو  الشــكوى  لتقديــم  الكترونيــة 
وكادرهــا  الخاصــة  الصحيــة  المنشــآت  علــى 
مــن  التأكــد  بهــدف  وذلــك  والفنــي،  الطبــي 
ــم،  ــة لدوره ــة الصحي ــي الرعاي ــة مقدم ممارس
وفقــا لسياســات وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع. 
ــي  ــة الت ــات اإللكتروني ــر الخدم ــار تطوي ــي إط ف
تهــدف لإلرتقــاء بجــودة المنظومــة الصحيــة، 
بتطبيــق  وااللتــزام  الذكيــة  الحلــول  وابتــكار 

نظــم الجــودة.

ــري  ــين األمي ــن حس ــور أمي ــعادة الدكت ــد س وأك
العامــة  الصحــة  لسياســة  المســاعد  الوكيــل 
أي  مــع  تتهــاون  ال  الــوزارة  أن  والتراخيــص، 
تقصيــر فــي تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة 
دقــة  بــكل  وتتعامــل  للمرضــى،  المناســبة 
ــأ  ــر والخط ــوت التقصي ــال ثب ــي ح ــفافية  ف وش
الطبــي مــن المنشــآت الصحيــة الخاصــة والــكادر 
الطبــي  ســواء كان طبيبــًا أو ممرضــًا أو فنيــًا، 
مــن خــالل فــرض عقوبــات عنــد التأكــد مــن 

حــدوث خطــأ طبــي ناتــج عــن أي تقصيــر. 

الفتــًا إلــى أن عــدد الشــكاوى ضمــن و أقــل مــن 
المتقدمــة،  الدولــة  فــي  العالميــة  المعــدالت 
الصارمــة  واالشــتراطات  المعاييــر  بســبب 
ــآت  ــص المنش ــد ترخي ــوزارة عن ــا ال ــي تتبعه الت
الصحيــة الخاصــة. ولفــت إلــى أن هــذه الخدمــة 

تأتــي ضمــن باقــة الخدمــات اإللكترونيــة لــوزارة 
الصحــة ووقايــة المجتمــع، التــي تهــدف لالرتقــاء 
بجــودة المنظومــة الصحيــة، وابتــكار الحلــول 
ــن  ــودة م ــم الج ــق نظ ــزام بتطبي ــة وااللت الذكي
أجــل تطويــر الخدمــات والمســاهمة بإيجابيــة 
ــتراتيجيات  ــة واالس ــات العام ــع السياس ــي وض ف

ــع. ــراد المجتم ــعاد أف ــى إس ــؤدي إل ــي ت الت

ــة  ــة طبي ــكل لجن ــة يش ــة الصحي ــم الحوكم قس
ــة ــان النزاه ــق وضم ــة للتحقي حيادي

السياســة  أن  إلــى  أميــن  الدكتــور  وأشــار 
اإلجرائيــة للــوزارة فــي الشــكاوى على المنشــآت 
قســم  تلقــي  مــع  تبــدأ  الخاصــة،  الصحيــة 
ــن،  ــة الشــكاوى مــن المتعاملي الحوكمــة الصحي
ــي  وتشــكيل لجنــة طبيــة حياديــة للتحقيــق ف
الــى صاحــب  االســتماع  خــالل  مــن  الواقعــة، 
الشــكوى و المنشــأة ومــن ثــم تقييــم اإلجــراءات 

الطبيــة التــي اتخذهــا الطبيــب.

ــص  ــة التراخي ــى لجن ــر إل ــع التقري ــم رف ــم يت ث
الطبيــة التخــاذ القــرار المناســب. وأـــوضح أن 
الشــكوى علــى ســوء الخدمــات الطبيــة المقدمــة 
فــي المنشــآت الصحيــة الخاصــة، يتــم تقديمهــا 
عــن طريــق النظــام اإللكترونــي، ويجــوز تقديم 
شــكوى طبيــة مــن أي مريــض تلقــى العــالج في 
ــواء كان  ــة، س ــة الخاص ــآت الصحي ــدى المنش إح
مقيمــًا أو زائــرًا، مــع ضــرورة توفيــر كافــة األدلــة 
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المؤكــدة للشــكوى. ويتــم علــى أثرهــا تشــكيل 
بــذات  استشــاريين  مــن  فنيــة مكونــة  لجنــة 
ــاله  ــي و إرس ــف الطب ــتالم المل ــص واس التخص
ألعضــاء اللجنــة الفنيــة المكلفــة، لدراســة حالــة 
الشــكوى، وعليــه يتــم إرســال التقريــر لصاحــب 

الشــكوى بوجــود تقصيــر مــن عدمــه.

ــة  ــة مظل ــؤولية الطبي ــون المس ــوم بقان المرس
الممارســات  مــن  المجتمــع  تحمــي  تشــريعية 

الخاطئــة 
وفــرت  الــوزارة  أن  األميــري  الدكتــور  وأشــار 
مظلــة تشــريعية تتضمــن ضوابــط واشــتراطات 
الطبيــة  بالممارســات  يتعلــق  فيمــا  حازمــة 
فقــد نصــت المــادة 4 مــن المرســوم بقانــون 
علــى  »يجــب  أنــه  علــى  الطبيــة  المســؤولية 
واالجــراءات  والنظــم  القواعــد  اتبــاع  الطبيــب 
الخاصــة بممارســة المهنــة تبعــا لدرجتــه ومجــال 
تخصصــه، وتســجيل الحالــة الصحيــة للمريــض 
بــه  الخاصــة  والعائليــة  الشــخصية  والســيرة 
وذلــك قبــل الشــروع فــي التشــخيص والعــالج، 
واألجهــزة  التشــخيص  وســائل  واســتخدام 
ومعالجــة  تشــخيص  فــي  الالزمــة  الطبيــة 
المرضــى بــكل يقظــة وانتبــاه ووفقــا لألصــول 
ــض  ــر المري ــا، وتبصي ــارف عليه ــة المتع العلمي

بخيــارات العــالج المتاحــة. 
كمــا يجــب علــى الطبيــب فــي المنشــآة الصحيــة 
الخاصــة المرخصــة مــن الــوزارة وصــف العــالج 

كتابــة  اســتعماله  وطريقــة  كمياتــه  وتحديــد 
وبوضــوح مــع بيــان اســمه وتوقيعــه وتاريــخ 
الوصفــة، وتنبيــه المريــض أو ذويــه بحســب 
ــذي  ــلوب ال ــد باألس ــرورة التقي ــى ض ــوال إل األح

ــالج. ــدده للع ح

ــه  ــة مرض ــض بطبيع ــالغ المري ــى إب ــة إل إضاف
مصلحتــه  اقتضــت  إذا  إال  خطورتــه  ودرجــة 
ــه النفســية تســمح  ــم تكــن حالت ــك أو ل ــر ذل غي
أو  المريــض  ذوي  إبــالغ  ويتعيــن  بإبالغــه 
مرافقيــه فــي الحالتيــن اآلتيتيــن: إذا كان عديــم 
األهليــة أو ناقصهــا، أو إذا كانــت حالتــه الصحيــة 
ال تســمح بإبالغــه شــخصيًا ولــم يحــدد شــخصا 
البالغــه. كمــا نــص المرســوم بقانــون المشــار 
إليــه إلــى ضــرورة إعــالم المريــض أو ذويــه 
ــخيص أو  ــن  التش ــم ع ــي تنج ــات الت بالمضاعف
ــدء  ــل ب ــي أو التداخــل الجراحــي قب العــالج الطب
تطبيقــه ورصدهــا والمبــادرة إلــى عالجهــا إذا 

ــن. أمك

إجــراءات الــوزارة ودور لجــان المســؤولية الطبيــة 
واللجنــة العليــا للمســؤولية الطبية

الصحيــة  المنشــآت  أن  أميــن  الدكتــور  وأكــد 
ــًا لوجــود  ــع لرقابــة دائمــة، منع ــة تخض الخاص
ــل  ــن، ولتقلي ــر مؤهلي ــاء غي ممارســات مــن أطب
ــة.  ــاء الطبي ــر واألخط ــال والتقصي ــاالت اإلهم ح
التــي تــؤدي إلــى إصــدار عقوبــات  وغرامــات 

ــا  ــي، بينم ــالق النهائ ــى اإلغ ــرة، وحت ــة كبي مالي
ــة   ــاء الطبي ــببين باألخط ــاء المتس ــب األطب يعاق
بقانــون  المرســوم  إلــى  اســتنادًا  بعقوبــة 

الطبيــة. المســؤولية 

علــى  تقــع  الطبيــة  المســؤولية  أن  وشــرح 
إذا  الطبــي  الخطــأ  حــاالت  عــدا  مــا  الطبيــب 
اتباعــه  عــدم  المريــض  إهمــال  بســبب  كان 
المضاعفــات  حــال  وفــي  الطبيــة،  التعليمــات 
المفاجئــة وغيــر  أو  المتعــارف عليهــا  الطبيــة 
إحالــة  ويتــم  الطبــي.  الخطــأ  عــن  الناجمــة 
الطبيــب إلــى لجــان المســؤولية الطبيــة واللجنــة 
ــرار  ــأ بق ــي تنش ــة الت ــؤولية الطبي ــا للمس العلي
مــن معالــي وزيــر الصحــة أو رئيــس الجهــة 
الصحيــة وتضــم لجنــة خبــراء فــي التخصصــات 
ــر  ــة لتقدي ــكاوى الطبي ــي الش ــر ف ــة للنظ الطبي
ــض إال  ــاوى التعوي ــل دع ــي والتقب ــأ الطب الخط
بعــد العــرض علــى لجــان المســؤولية الطبيــة . 

ويحــق للمشــتكى عليــه الطعــن بتقريــر اللجنــة 
خــالل 30 يومــًا، بحيــث تحــال التقاريــر إلــى 
وتشــكل  الطبيــة،  للمســؤولية  العليــا  اللجنــة 
ــن  ــرار م ــة بق ــؤولية الطبي ــا للمس ــة العلي اللجن

مجلــس الــوزراء.  
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جمعية 
المستشفيات 

الخاصة تشارك
في معرض ومؤتمر الكويت الطبي 2018

الخاصــة  المستشــفيات  جمعيــة  تشــارك 
ومجموعــة مــن المستشــفيات األعضــاء فيهــا 
ــي 2018  ــت الطب ــرض الكوي ــر ومع ــي  مؤتم ف
المقــرر عقــده  فــي دولــة الكويــت  خــالل الفتــرة 
مــن 5-3 /04/2018 وذلــك ضمــن إطــار شــراكة 
ــج  ــة وبرنام ــفيات الخاص ــة المستش ــن جمعي بي
الوكالــة  مــن  الممــول  األردنــي  التنافســية 

.)USAID( الدوليــة  للتنميــة  األمريكيــة 

مــن  كاًل  المشــاركة  المستشــفيات  وتضــم 
االستشــاري  والمستشــفى  األردن  مستشــفى 
والمستشــفى  االســتقالل  ومستشــفى 
التخصصــي ومركــز الحســين للســرطان ومركــز 
فــي  أعضــاء  وجميعهــا   ، الرشــيد  مستشــفى 
ائتــالف الســياحة العالجيــة االردنــي والــذي تــم 
ــي  ــة ف ــياحة العالجي ــاع الس ــم قط ــاؤه لدع إنش

األردن.
كمــا تشــارك فــي المؤتمــر والمعــرض بوابــة 

واالستشــفائية.  العالجيــة  للســياحه  االردن 
تســليط  والمعــرض  المؤتمــر  ويســتهدف 

لقطــاع  المســتمر  التطويــر  علــى  الضــوء 
الرعايــة الصحيــة فــي دولــة الكويــت  وكافــة 
جوانــب الصناعــة الصحيــة وفتــح االبــواب امــام 

الصحيــة. والمرافــق  والخدمــات  المنتجــات 
عالميــة  منصــة  والمؤتمــر  المعــرض  ويوفــر 
الخدمــات  مقدمــي  وجميــع  للمستشــفيات 
الصحيــة  لزيــادة حضورهــا الدولــي وتوســيع 
شــبكة المرضــى لديهــا، كمــا تتضمــن فعاليــات 
ــن  ــة بي المؤتمــر والمعــرض عقــد لقــاءات ثنائي
مقدمــي ومتلقــي الخدمــات الطبيــة ومحاضــرات 
ــة . وورش عمــل متخصصــة بالســياحة العالجي

 
وســيلقي رئيــس جمعيــة المستشــفيات الخاصة  
الدكتــور فــوزي الحمــوري  محاضــرة رئيســية 
فــي افتتــاح المؤتمــر يتنــاول فيهــا توســيع نطاق 
الســفر للرعايــة الصحيــة فــي الشــرق األوســط 
تتمتــع  ومــا  األردن  فــي  العالجيــة  والســياحة 
ــى  ــازة عل ــة ممت ــمعة طبي ــن س ــة م ــه المملك ب
عالجيــة  خدمــات  وتوفيــر  العالمــي  الصعيــد 
متطــورة وبأســعار منافســة إلــى جانــب حصــول 

عــدد مــن المستشــفيات الخاصــة علــى شــهادات 
االعتمــاد الدوليــة والمحليــة وتطبيــق برامــج 
ضمــان الجــودة وتوفــر التقنيــات الطبيــة الحديثة 
علــى  للحصــول  انتظــار  فتــرة  وجــود  وعــدم 

ــة. ــة الطبي الخدم

وقــال الدكتــور الحمــوري أن مشــاركة الجمعيــة 
تعزيــز  تســتهدف  والمعــرض  المؤتمــر  فــي 
العالقــات والتواصــل مــع االشــقاء الكويتييــن 
علــى  وتعريفهــم  الصحــي  المجــال  فــي 
فــي  المتطــورة  الطبيــة  الخدمــات  مســتوى 
المزيــد  واســتقطاب  االردنيــة  المستشــفيات 
مــن المرضــى الكويتييــن لتلقــي العــالج فــي 
هــذه المستشــفيات ، كمــا انهــا تأتــي فــي إطــار 
التســويقية  االئتــالف  اســتراتيجية  تطبيــق 
الراميــة الــى ترويــج الخدمــات العالجيــة وزيــادة 
ــرادات الســياحة  ــن وإي ــى الوافدي ــداد المرض أع

العالجيــة.  
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افتتح الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ووزير 
المالية والصناعة بدولة اإلمارات فعاليات آراب هيلث 2018

انطالق الدورة الثالثة واألربعين من 
معرض آراب هيلث السنوي

تكنولوجيا الرعاية الصحية الشخصية أحد أهم المواضيع 
المطروحة في اليوم األول 

المبتكــرة 	  المنتجــات  أحــدث  اســتعراض 
فــي مجــال الرعايــة الصحيــة فــي منطقــة 
الشــخصية  الصحيــة  الرعايــة  تكنولوجيــا 
ومنطقــة العــروض التوضيحيــة للمنتجــات 

الجديدتيــن 
ــب 	  ــي التدري ــزوّار ف ــن وال ــاركة الموفدي  مش

العملــي مــع أبــرز الخبــراء فــي المجــال الطبــي 
واكتســاب خبــرة جديــدة فــي    مجــال األعمــال 
الرعايــة  مجــال  فــي  األعمــال  نــدوة  فــي 

ــة الصحي

 تركيــز المتحدثيــن الخبــراء فــي مؤتمــري 	 
ــت  ــال باإلنترن ــر االتص ــة عب ــة الصحي الرعاي
علــى  األبعــاد  ثالثيــة  الطبيــة  والطباعــة 
تغييــر  الجديــدة  التقنيــات  إحــداث  كيفيــة 

الصحيــة الرعايــة  منظومــة  فــي  شــامل 

آل  بــن راشــد  الشــيخ حمــدان  اليــوم  افتتــح   
الماليــة  ووزيــر  دبــي  حاكــم  نائــب  مكتــوم، 
آراب  فعاليــات  اإلمــارات  بدولــة  والصناعــة 
هيلــث 2018، وقــام الشــيخ حمــدان بجولــة فــي 

ــارزة  ــخصيات الب ــن الش ــة م ــع نخب ــرض م المع
علــى الصعيديــن المحلــي واإلقليمــي، بمــا فــي 
ذلــك معالــي حميــد القطامــي، رئيــس مجلــس 
بدبــي  الصحــة  لهيئــة  العــام  والمديــر  اإلدارة 
والدكتــور توفيــق بــن فــوزان الربيعــة، وزيــر 
الصحــة بالمملكــة العربيــة الســعودية ومعالــي 
الدكتــور أحمــد بــن محمــد بــن عبيــد الســعيدي، 

وزيــر الصحــة بســلطنة عُمــان.
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وانطلقــت فعاليــات آراب هيلــث 2018 – أضخــم 
ــة  ــة الصحي ــي الرعاي ــن ف ــرض للمتخصصي مع
والمجــال فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
ــن 4,200  ــر م ــتضيف أكث ــذي يس ــا – وال إفريقي
شــركة عارضــة و8,000 موفــد مــن أنحــاء العالم 
ــي  ــر ف ــى 1 فبراي ــر إل ــن 29 يناي ــرة م ــي الفت ف

مركــز دبــي الدولــي للمؤتمــرات والمعــارض.
تمشــيًا مــع رؤيــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
2021 التــي تهــدف إلــى تنفيــذ منظومــة عالميــة 
ــة مــن  ــي نخب ــة، تســتضيف دب ــة الصحي للرعاي
الخبــراء الــروّاد عالميًــا فــي المجــال الطبــي 
ومجموعــة مــن أكثــر شــركات الرعايــة الصحيــة 
وســيمنز  وفيليبــس،  جيتينــج،  مثــل  ابتــكارًا 

هيلثنيــرز، ودريجــر، وماســيمو. 
 

ــرض  ــر مع ــز، مدي ــروس ويليام ــح ل ــي تصري ف
آراب هيلــث قــال، »يســعدنا إطــالق فعاليــات 
هيلــث  آراب  مــن  واألربعيــن  الثالثــة  الــدورة 
أكثــر مــن  أن تســتقبل  المتوقــع  والتــي مــن 
4,200 شــركة عارضــة و103,000 زائــر مــن 
تزايــد  اســتمرار  ومــع  بلــدًا.   150 مــن  أكثــر 
الطلــب علــى منتجــات وخدمــات الرعايــة الصحية 
آراب هيلــث معرضًــا  يُعتبــر  المنطقــة،  فــي 
ال غنــى عــن حضــوره لجميــع المعنييــن بهــذا 
المجــال، ليــس فقــط فــي الشــرق األوســط، 

إنمــا فــي جميــع أنحــاء العالــم«.  

اســتعرضت الشــركات العارضــة منتجــات رائــدة، 
بمــا فــي ذلــك روبــوت جراحــي موجّــه بالصــور 
فــي الوقــت الفعلــي مــن جامعــة جونــز هوبكينز 
ــي  ــامير ف ــب مس ــرًا لتركي ــتخدامه مؤخ ــم اس ت
العمــود الفقــري ألحــد المرضــى. تشــمل أمثلــة 
المنتجــات البــارزة األخــرى نظــام الواقــع المعــزّز 
الــذي طوّرتــه نوفــاراد، وأول نظــام روبــوت فــي 
العالــم 0360 للتصويــر الحــراري للثــدي مــن 
كيــورا، وأول جهــاز فحــص باألشــعة المقطعيــة 
 Somatom  مــزوّد بالــذكاء الصناعــي باســم
وقــد  Edge Plus CTمــن ســيمنز هيلثنيــرز؛ 
الحلــول  الضــوء علــى  المنتجــات  ألقــت هــذه 

المتطــورة التــي ظهــرت مؤخــرًا فــي القطــاع.

ــي  ــال أول ــوع ق ــذا الموض ــول ه ــح ح ــي تصري ف
ــد لســيمنز  ــدب الجدي ــوي، العضــو المنت ــر مال بي
هيلثنيــرز لمنطقــة الشــرق األوســط وجنــوب 
شــرق آســيا، »نهــدف فــي ســيمنز هيلثنيــرز إلــى 
ــة  ــال الرعاي ــكار بمج ــي االبت ــبق ف ــق الس تحقي
الصحيــة بحيــث نتيــح لمــزودي الرعايــة الصحيــة 

تحقيــق نتائــج أفضــل بتكاليــف أقــل. 
ــة  ــر مجموع ــل تطوي ــق نواص ــذا المنطل ــن ه م
منتجاتنــا وخدماتنــا بشــكل مســتمر، كمــا نقــدّم 
ــة التــي تســاعد العامليــن فــي  ــا التدريبي دوراتن
المجــال الطبــي علــى تطويــر المهــارات الالزمــة 

ــتقبل. للمس
وتعمــل المنتجــات التــي أطلقناهــا هنــا فــي آراب 
ــل  ــير عم ــف س ــادة تعري ــى إع ــث 2018 عل هيل
ــر  ــي التصوي ــا ف ــجة وفحصه ــات األنس ــذ عين أخ
اإلشــعاعي للثــدي والوصــول إلــى آفــاق جديــدة 
ــن  ــن بي ــض، وم ــة المري ــب وراح ــة الط ــي دق ف
هــذه المنتجــات الــذراع المتحــرك حــرف C باســم 
   .»Mammomat Revelation وجهاز Cios Spin

 
اســتعرضت جهــات تصنيــع وتقديــم منتجــات 
ــات  ــة الشــخصية تقني ــة الصحي وخدمــات الرعاي
ــا  ــة تكنولوجي ــات منطق ــى فعالي ــي أول ــدة ف رائ
هــذه  تحتــل  الشــخصية.  الصحيــة  الرعايــة 
المنطقــة مســاحة تزيــد علــى 800 متــر مربــع، 
مراقبــة  وأجهــزة  الذكيــة  الســاعات  وتضــم 
الصحــة وتقنيــات الطــب عــن بُعــد وملحقــات 

األجهــزة الجوّالــة. 

الصحيــة  الرعايــة  تكنولوجيــا  منطقــة  فــي 
الشــخصية، تضــم أيضًــا منطقــة العــروض 
التوضيحيــة للمنتجــات الجديــدة أحــدث منتجــات 
تطبيــق  مــن  »الذكيــة«،  الصحيــة  الرعايــة 
فــي  يســاعدك  الصحيــة  للرعايــة  إرشــادي 
التواصــل مــع الصيدليــات واألطبــاء، إلــى أجهــزة 
ــب  ــاز تخطيــط قل ــوز، وأول جه ــة الجلوك مراقب
بإعــداد  يســمح  الذكيــة  للهواتــف  كهربائــي 

التقاريــر عــن بُعــد. 

المنتــدب  العضــو  تومــاس،  ريتشــارد  قــال 
الشــركات  أهــم  إحــدى  إنســايتس،  ألكتيــف 
العارضــة فــي منطقــة العــروض التوضيحيــة 
للمنتجــات  فــي تعليــق لــه حــول المعــرض، 
آراب هيلــث منصــة مثاليــة  أن  »ال شــك فــي 
الســتعراض أحــدث منتجاتنــا المبتكــرة، مثــل 
حلــواًل  تقــدّم  التــي   ،Activinsights Band
فعّالــة للتشــخيص لمقدمــي الرعايــة الصحيــة 
والمرضــى علــى حــدٍ ســواء. بــدأت التقنيــات 
القابلــة لالرتــداء والتقنيــات الذكيــة فــي إدخــال 
تغييــر جــذري فــي ســوق الرعايــة الصحيــة، ممــا 
يســمح بتقديــم حلــول أكثــر فاعليــة وأعلــى 

جــودة«. 

تعــود منطقــة الطباعــة الطبيــة ثالثيــة األبعــاد 
ــة  ــة الصح ــع هيئ ــراكة م ــي ش ــي ف ــام الثان للع
بدبــي، وتســتعرض أكثــر التقنيــات المبتكــرة 
قطــاع  فــي  ثــورة  إحــداث  فــي  بــدأت  التــي 
غيــر  الطبيــة  والتطبيقــات  الصحيــة  الرعايــة 

المحــدودة للطباعــة ثالثيــة األبعــاد.

مؤتمــرًا   19 العــام  هــذا  المعــرض  يصاحــب 
لألعمــال والتعليــم الطبــي المســتمر فــي إطــار 
مؤتمــر  يقــام  هيلــث.  آراب  مؤتمــر  فعاليــات 
للمــرة  اإللكترونــي  االتصــال  عبــر  الرعايــة 
األولــى فــي مؤتمــر هــذا العــام ويرّكــز علــى 
ــي  ــا ف ــاع بم ــي القط ــة ف ــا المُلحّ ــم القضاي أه
ذلــك األمــن الســيبراني ومراقبــة المرضــى عــن 
بُعــد والمراقبــة الرقميــة للصحــة. يُذكــر أن 
ــذي  ــاد ال ــة األبع ــة ثالثي ــة الطبي ــر الطباع مؤتم
حصــل علــى اعتمــاد التعليــم الطبــي المســتمر 
ــورات  ــى التط ــا عل ــوء أيضً ــي الض ــرًا يلق مؤخ
ــث  ــة، حي ــة الصحي ــال الرعاي ــي مج ــرة ف المبتك
ــع  ــا وض ــي يطرحه ــات الت ــة التحدي ــت مناقش تم

اللوائــح التنظيميــة لهــذه التقنيــة.   
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ختام فعاليات اليوم الثاني من آراب هيلث 

التقاء
المتخّصصين

بمجال الرعاية 
الصحية

لمناقشة أهم المواضيع المرتبطة 
بالقطاع في مؤتمر آراب هيلث 

مناقشــة مواضيــع إقليميــة حيويــة، بمــا فــي 	 
ذلــك الصحــة العامــة وطــب األســرة والســمنة 
المفرطــة فــي مؤتمــرات متخصّصــة فــي 
إطــار فعاليــات اليــوم الثانــي مــن مؤتمــر آراب 

هيلــث
الصحــة 	  الوقائيــة إلدارة  التدابيــر  اســتمرار 

صــدارة  احتــالل  فــي  عليهــا  والمحافظــة 
األطبــاء أولويــات 

اســتهداف ســد الفجــوة فــي المعرفــة الطبيــة 	 
مــن خــالل جــدول أعمــال المؤتمــر علــى مــدار 
فبرايــر   1 حتــى  هيلــث  آراب  إقامــة  فتــرة 

2018
 

تــم ختــام اليــوم الثانــي مــن فعاليــات آراب هيلث 
2018 – الــذي يمثــل الــدورة 43 مــن أضخــم 
ــة  ــة الصحي ــي الرعاي ــن ف ــرض للمتخصصي مع
والمجــال فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا، وقــد اســتقبل الحــدث أكثــر مــن 4,200 
شــركة عارضــة و8,000 موفــد مــن جميــع أنحــاء 

العالــم. 

الطبــي  المجــال  فــي  العاملــون  التقــى 
والموفــدون والــزوّار فــي مؤتمــر آراب هيلــث 

أبــرز  تتنــاول  مؤتمــرات  فــي  للمشــاركة 
المواضيــع فــي المنطقــة، بمــا فــي ذلــك الصحــة 
المفرطــة،  والســمنة  األســرة  وطــب  العامــة 
ــى أحــدث المشــاكل  ــك لتســليط الضــوء عل وذل

القطــاع. فــي  والتطــورات 

التحديــات  العامــة  الصحــة  منتــدى  ناقــش 
والفــرص التــي يقدمهــا المجــال، ورّكــز بصفــة 
أساســية علــى األبحــاث الجاريــة واالبتــكارات 
الحديثــة. تشــمل المواضيــع التــي سيناقشــها 
المنتــدى علــى مــدار اليوميــن القادميــن مــن 
ــة األم  ــاة وصح ــلوب الحي ــراض أس ــرض أم المع

والشــيخوخة. المهنيــة  والصحــة  والطفــل 

فــي تعليــق حــول هــذا الموضــوع، قــال الدكتــور 
كاظــم العبــادي، كبيــر أخصائــي الصحــة العامــة 
الكليــة  وزميــل  بدبــي،  الصحــة  هيئــة  فــي 
الملكيــة لألطبــاء والجراحيــن فــي جالســجو، 
ــة فــي  ــة محوري “تتســم الصحــة العامــة بأهمي
فشــلها.  أو  الصحيــة  الرعايــة  أنظمــة  نجــاح 
يمكــن تحقيــق إنجــازات مذهلــة فــي مجــال 
الصحــة فــي حالــة التخطيــط لهــا وتنفيذهــا 
بشــكل ســليم، وذلــك مــن خــالل برامــج الصحــة 
العامــة الفعّالــة التــي تمهــد الطريــق للنهــوض 
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أنحــاء  فــي  ورفاهيتهــم  المواطنيــن  بصحــة 
البــالد”. 

تواصــل األجنــدة الوطنيــة لإلمــارات العربيــة 
المتحــدة التشــديد علــى أهميــة الطــب الوقائــي 
وتتضافــر الجهــود لزيــادة جاهزيــة منظومــة 
األوبئــة  مــع  للتعامــل  الصحيــة  الرعايــة 
إلــى منظومــة  والمخاطــر الصحيــة للوصــول 
ــيًا  ــي تمش ــتوى عالم ــى مس ــة عل ــة صحي رعاي

 .2021 مــع رؤيــة 

المنطقــة  فــي  الواســع  االنتشــار  ظــل  فــي 
ألمــراض أســلوب الحيــاة واألمــراض المزمنــة 
الدمويــة  واألوعيــة  القلــب  أمــراض  مثــل، 
ومــرض الســكري والتهــاب المفاصــل، ألقــى 
متحدثــون مــن أنحــاء العالــم والمنطقــة الضــوء 
ــج  ــى المناه ــرة عل ــب األس ــر لط ــي أول مؤتم ف
األمــراض  هــذه  لتشــخيص  حاليًــا  المتّبعــة 
ــة  ــر الوقائي ــدث التدابي ــب أح ــى جان ــا، إل وإدارته
ذات الصلــة. يضــم المعــرض أيضًــا أول مؤتمــر 
هــذا  أن  المؤّكــد  ومــن  المفرطــة؛  للســمنة 
المنتــدى يقــدّم محتــوى مفيــدًا فــي الوقــت 
ــث وصــل  ــاء مــن المنطقــة، حي المناســب لألطب
وبائيــة؛  إلــى نســب  األمــراض  انتشــار هــذه 

ففــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، يُعتبــر مــا 
ــال و67  ــن الرج ــة م ــي المائ ــن 70 ف ــل ع ال يق
ــا وأكبــر  فــي المائــة مــن النســاء بعمــر 15 عامً

زائــدي الــوزن.

العضــو  بريجــز،  كايتــي  أّكــدت  جانبهــا  مــن 
المنتــدب آلراب هيلــث 2018، أن “أطبــاء األســرة 
األول  الخــط  يعتبــرون  العاميــن  والممارســين 
للطــب الوقائــي، وتتيــح خبرتهــم ومعرفتهــم 
مناقشــة  فــي  المرضــى  مســاعدة  الواســعة 
خيــارات العــالج وإدارتــه لمجموعــة متنوعــة مــن 
األمــراض شــائعة الظهــور فــي وحــدات الرعايــة 
الصحيــة األوليــة. ويوّفــر مؤتمــر آراب هيلــث 
متخصصــي  اللتقــاء  مثاليــة  منصــة   2018
مــا  فــي  الخبــرات  وتبــادل  الصحيــة  الرعايــة 

بينهــم”.

ــال  ــا باألعم ــرًا معنيً ــة 19 مؤتم ــل إقام ــي ظ ف
ــتمر  ــي المس ــم الطب ــادة والتعلي ــة والقي التجاري
علــى مــدار الحــدث، يهــدف جــدول األعمــال إلــى 
ــة. ومــن بيــن  ســد الفجــوة فــي المعرفــة الطبي
المواضيــع التــي ســيتم طرحهــا فــي مؤتمــر آراب 

هيلــث:

التصوير ووسائل التشخيص	 
الجراحة	 
جراحة العظام	 
طب األطفال	 
الرعاية عبر االتصال اإللكتروني	 
منتدى الصحة العامة	 
الهندسة الطبية الحيوية	 
الطباعة الطبية ثالثية األبعاد	 
طب الطوارئ	 
طب األسرة	 
ارتفاع ضغط الدم	 
التخدير	 
السمنة المفرطة	 
إدارة الجودة	 
جراحة الرضوح والرعاية الحرجة	 
أمراض الجهاز الهضمي	 
طب الجهاز التنفسي	 
طب األسنان	 
العالج الدوائي   	 
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اليوم الثالث من فعاليات آراب هيلث 2018

مؤتمر ومعرض 
الصحة العربي 

يستضيف أكثر من 68 جلسة تعليمية 
للعاملين في المجال الطبي

في أول ثالثة أيام

الثالــث  اليــوم  فعاليــات  ختــام  اليــوم  شــهد 
ملتقــى  أضخــم   –  2018 هيلــث  آراب  مــن 
ــة والمجــال  ــة الصحي ــن فــي الرعاي للمتخصصي
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، 
حيــث قــدّم مجموعــة مــن جلســات التدريــب 
المصمّمــة لتزويــد المتخصصيــن فــي الرعايــة 
يمكــن  عمليــة  بــأدوات  والموفديــن  الصحيــة 

تطبيقهــا فــي مجالهــم. 

الــذي حققتــه منطقــة  إلــى النجــاح  اســتنادًا 
للمــرة  تــم تقديمهــا  التــي  العملــي  التدريــب 
ــة  ــدورة الثالث ــتضافت ال ــام 2017، اس ــى ع األول
واألربعيــن مــن المعــرض مــا يزيــد علــى 49 
الثالثــة  األيــام  مــدار  علــى  تدريبيــة  جلســة 
األخيــرة، ومــن المقــرر إقامــة 19 غيرهــا خــالل 
بواســطة  الجلســات  عُقــدت  األخيــر.  اليــوم 
الــروّاد مــن مقدّمــي الرعايــة الصحية وشــركات 
ــراء المجــال الطبــي، وقــد  ــة وخب األجهــزة الطبي
رّكــزت علــى األســاليب المتقدمــة الســتخدام 
أحــدث األجهــزة فــي مختلــف التخصّصــات، بمــا 
فــي ذلــك طــب األســنان التجميلــي والتحفظــي، 
وإدارة مخاطــر غرفــة الجراحــة، والموجــات فــوق 
ــة، والعــالج  ــر، وإدارة األدوي ــة، والمناظي الصوتي
البروتونــات، وطــب القلــب التدخلــي، والتصويــر 

ــزّز.  ــع المع ــج، والواق بالدم

الصحيــة  الرعايــة  مؤسســة  قدَّمــت 
التخصّصيــة، ليــدر هيلــث كيــر، باالشــتراك مــع 

خبــراء مــن ســي إيــه إي هيلــث كيــر محــاكاة مــن 
خــالل الواقــع المعــزّز لتدريــب العامليــن فــي 
مجــال الرعايــة الصحيــة علــى كيفيــة االســتفادة 
ــج  ــين النتائ ــا لتحس ــذه التكنولوجي ــوة ه ــن ق م

الطبيــة. 

ــديف،  ــوكديب ساش ــال س ــياق، ق ــذا الس ــي ه ف
ــر،  ــث كي ــدر هيل ــركة لي ــذي لش ــس التنفي الرئي
“ســمحت منطقــة التدريــب العملــي لخبرائنــا 
ــتخدام  ــب باس ــات الط ــل ممارس ــس أفض بتدري
منتجــات متقدمــة للواقــع المعــزّز تحاكــي عــن 
ُقــرب البيئــة الطبيــة الفعليــة. شــملت جلســاتنا 
فــي  العامليــن  يُعِــدّ  الــذي  الــوالدة  محاكــي 
الرعايــة الصحيــة لحــدوث أي مضاعفــات خــالل 
ــات  ــي الموج ــب محاك ــى جان ــوالدة، إل ــة ال عملي
المتخصصيــن  الــذي يســاعد  فــوق الصوتيــة 
باســتخدام  الفحــص  علــى  التدريــب  فــي 
حلــول  خــالل  مــن  الصوتيــة  فــوق  الموجــات 

المعــزّز”. الواقــع 

تــزوّد ليــدر هيلــث كيــر الــزوّار أيضًــا بفرصــة 
الختبــار فاعليــة Real CPR Help فــي الواقــع 
المعــزّز باســتخدام تطبيــق التدريــب الجديــد 
 ZOLL الرئــوي،  القلبــي  لإلنعــاش  زول  مــن 
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إضافــًة إلــى ذلــك، اســتضاف آراب هيلــث 2018 
للتعليــم  المعتمــدة  المؤتمــرات  مــن  عــددًا 
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وقــد  المؤتمــر،  إطــار  فــي  المســتمر  الطبــي 
زوّدت العامليــن فــي المجــال الطبــي بمنصــة 
ومهارتهــم  بكفاءتهــم  والنهــوض  لالرتقــاء 
ــم كل  ــم تقدي ومعرفتهــم فــي تخصّصهــم.  ت
ــذي  ــث، ال ــر آراب هيل ــي مؤتم ــي ف ــر علم مؤتم
يقــام حتــى 1 فبرايــر 2018، مــن جانــب مركــز 
كليفالنــد كلينيــك للتعليــم المســتمر - وهــو 
التخصّصــات  متعــدد  أكاديمــي  طبــي  مركــز 
غيــر هــادف إلــى الربــح يدمــج الرعايــة الطبيــة 
البحــوث  مــع  المستشــفيات  داخــل  والرعايــة 

والتعليــم.

ــا  ــزوّار أيضً ــون وال ــدون والعارض ــر الموف حض
نــدوة األعمــال فــي مجــال الرعايــة الصحيــة 

ــى  ــية عل ــة أساس ــا بصف ــب تركيزه ــي انص الت
الرعايــة  مجــال  فــي  الحاليــة  األعمــال  بيئــة 
الصحيــة والمشــهد المســتقبلي للقطــاع. كانــت 
النــدوة تلقــي الضــوء كل يــوم علــى بلــد محــدّد 
ــة،  ــات الطبي ــزة والمنتج ــاع األجه ــي قط ــر ف يؤث
فــي  أن هــذه فعاليــة جديــدة تعقــد  ويُذكــر 
ــن  ــدار اليومي ــى م ــث 2018. عل ــار آراب هيل إط
الماضييــن، تــم تســليط الضــوء علــى المملكــة 
ــا  ــدا الشــمالية وتركي ــة الســعودية وأيرلن العربي
ــوم  ــتضيف الي ــادرة، ويس ــذه المب ــن ه ــزء م كج

ــا.   ــال أللماني ــدى األعم ــر منت األخي

أّكــد الدكتــور محمــد واصــف عــالم، مديــر إدارة 
الصحــة العامــة والســالمة بالمقــر الرئيســي 

ــي ظــل التغييــر  ــي أنــه “ف ــة الصحــة بدب لهيئ
ــة،  ــة الصحي ــاع الرعاي ــريع لقط ــتمر والس المس
يواصــل التعليــم الطبــي المســتمر لعــب دور 
رئيســي فــي المســار الوظيفــي لجميــع العاملين 
فــي المجــال الطبــي. وقــد شــهد آراب هيلــث 
ــوّرًا كل  ــه تط ــوازي مع ــام بالت ــر المق والمؤتم
المؤتمــرات  جميــع  تشــكل  أن  لضمــان  عــام 
المقدمــة مواضيــع قيّمــة وحديثــة ذات صلــة 
بالتخصّصــات الطبيــة التــي يتــم تناولهــا. وقــد 
تــم تســليط الضــوء أيضًــا علــى التطــورات 
ــة  ــز معرف ــدة لتعزي ــات الجدي ــاث والتقني واألبح
ممــا  أفضــل،  بشــكل  وإعدادهــم  الحضــور 
يجعــل آراب هيلــث 2018 مركــزًا للمعرفــة فــي 

القطــاع”.    
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مشاركة

شركة 
الحكمة 

ش.م.ح 
في »آراب هيلث« 2018

تأسســت شــركة الحكمــة ش.م.ح عــام 2005، 
علــى  عالميــة  شــركة   30 مــن  أكثــر  وتمثــل 
وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  مســتوى 
أفريقيــا، وقــد شــاركت بنجــاح فــي معــرض 
ومؤتمــر الصحــة العربــي 2018 “آراب هيلــث” 
والتقــت  المتحــدة(  العربيــة  اإلمــارات  )دبــي، 
المحتمليــن،  الموزعيــن  وكالئهــا،  بمورديهــا، 
وأصحــاب القــرار والــرواد فــي المجــاالت الطبيــة.

info@alhikmaco. المعلومــات:  مــن  لمزيــد 
com
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For more information
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contact us at:

Advisory Committee Members:

Key Benefits of Attending:

• Improve your clinical decision making by using the right  
  solutions tailored to your patients' needs
• Explore how the latest technologies like HIE, AI and cloud  
  computing are changing the healthcare industry forever
• Enhance the clinical and business intelligence in your 
  organisation
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MEDIA PARTNERS

+971 4 361 9616 info@gcchealthcareinnovation.com
www.gcchealthcareinnovation.com    or  visit 

5th Annual Innovative Strategies
for Improving Patient Care
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Please use the code GHI18JOHto avail the discount by 15 March 2018.

Ashraf Ismail, MD, MPH, CPHQ, Managing Director, 
Middle East Office, Joint Commission International

Bader Altraiji, CEO, Qodwat Management and 
Consultancy, Kuwait

Mubaraka Ibrahim, Director, Health Information 
Systems Department, Ministry of Health and 
Prevention, UAE



أخبار

ال شــك أن إنجــاب طفــل مريــض بخلــل فــي الكروموســومات يعــد من أســوأ 
االحتمــاالت  التــي تنتظــر األم الحامــل، الســيما فــي وجــود أليــات تمكــن مــن 
فحــص األمهــات أثنــاء الحمــل وتحديــد مثــل هــذه األشــياء؛ ولكنهــا لألســف 

لــم تصــل للدقــة الكافيــة.

 Noninvasive األن، وبعــد تدشــين االختبــار غيــر الجراحــي قبــل الــوالدة
prenatal testing NIPT، بمركــز العيــن لإلخصــاب؛ أصبــح األمــر أكثــر دقــة.

ــل  ــن األم الحام ــة م ــذ عين ــم أخ ــي، يت ــر الجراح ــار غي ــق االختب ــن طري ع
ــن والكشــف عــن وجــود  ــووي للجني ــار الحامــض الن ــم مــن خاللهــا اختب يت

اضطرابــات جينيــة مثــل متالزمــة داون.

ــتخدمة األن  ــرى المس ــات األخ ــن التقني ــة م ــر دق ــار أكث ــذا االختب ــد ه ويع
ــة.  ــوق الصوتي ــات ف ــل الموج مث

تدشين االختبار 
غير الجراحي 
قـبـل الــوالدة

بمركز العين لإلخصاب للكشف عن 
االضطرابات الجينية

The leading and 
trusted non-invasive 
prenatal screening 
test for Down’s 
syndrome and other 
serious genetic 
conditions.

Speak with your healthcare
provider today to discuss having

the IONA ®  test.

Al Jimi Area, St. No 29

PO Box 13844 Al Ain, UAE 

Tel +97137024000

www.aafc.ae 
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سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم 
يفتتح الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر ومعرض

دبي ديرما
تحــت رعايــة كريمــة مــن ســمو الشــيخ حمــدان 
دبــي،  حاكــم  نائــب  مكتــوم  آل  راشــد  بــن 
فــي  الصحــة  هيئــة  رئيــس  الماليــة،  وزيــر 
دبــي، افتتــح اليــوم ســمو الشــيخ حشــر بــن 
ــي،  ــالم دب ــرة إع ــر دائ ــوم، مدي ــوم آل مكت مكت
الــدورة الثامنــة عشــر مــن مؤتمــر ومعــرض 
دبــي العالمــي ألمــراض الجلــد والليــزر )دبــي 
ديرمــا( فــي مركــز دبــي الدولــي للمؤتمــرات 

والمعــارض.  

وعقــب حفــل االفتتــاح قــام ســمو الشــيخ حشــر 
بــن مكتــوم آل مكتــوم برفقــة معالــي حميــد 
القطامــي، رئيــس مجلــس اإلدارة المديــر العــام 
رؤســاء  مــن  والعديــد  بدبــي  الصحــة  لهيئــة 
والمتحدثيــن  واألطبــاء  المشــاركة  الوفــود 
والمختصيــن فــي مجــال طــب أمــراض الجلــد 
فــي المنطقــة وأنحــاء العالــم بجولــة فــي أرجــاء 
المحليــة  الشــركات  للتعــرّف علــى  المعــرض 
والعالميــة المشــاركة فــي المعــرض والخدمــات 
التــي تقدمهــا فــي مجــال عــالج أمــراض الجلــد 
المختلفــة، كمــا قامــوا باالطــالع علــى التقنيــات 
بالليــزر  العــالج  وتقنيــات  الحديثــة  واألجهــزة 

والعــالج التجميلــي.

االفتتاحيــة قــال معالــي حميــد  وفــي كلمتــه 
القطامــي، رئيــس مجلــس اإلدارة المديــر العــام 

ــي:  ــة بدب ــة الصح لهيئ
“إن النجاحــات المتواليــة التــي حققهــا مؤتمــر 
دبــي العالمــي لألمــراض الجلديــة والليــزر - دبي 
ديرمــا، تجعلنــا أكثــر حرصــًا علــى االســتفادة 
والخبــراء  العلمــاء  مــن  الجمــع،  هــذا  مــن 
المطروحــة  المحــاور  ومــن  والمتخصصيــن، 
علــى طاولــة المناقشــات، والســيما المرتبــط 
الجلديــة،  األمــراض  ودراســات  بأبحــاث  منهــا 
والتكنولوجيــا المتطورة والوســائل والممارســات 

ــرات  ــادل الخب ــب تب ــى جان ــة، إل ــة الحديث المهني
والتجــارب ونقــل المعرفــة .”

وأضــاف قائــال: “فــان األمــراض الجلديــة ومــا 
يتصــل بهــا مــن عمليــات الليــزر والجراحــات 
الدقيقــة والعنايــة بالبشــرة وصحــة الجلــد بوجــه 
عــام، باتــت تمثــل أحــد أهــم محــاور التنافســية 
وأحــد  العالميــة،  الصحيــة  الســاحة  علــى 
كمــا  العالجيــة،  الســياحة  تنشــيط  مقومــات 
ــه،  ــه تواجــده وقوت أصبحــت تشــكل اســتثمارًا ل
والمستشــفيات  المؤسســات  مــن  المســتمدة 
عــن  فضــاًل  المتخصصــة،  الدوليــة  والمراكــز 
الصناعــة المصاحبــة، والســوق الكبيــر الــذي 
التجهيــزات  بأحــدث  اآلخــر  بعــد  يومــًا  يتســع 
والوســائل التشــخيصية والوقائيــة والعالجيــة 

. المســتوى  فائقــة 
ولعــل مدينــة دبــي وريادتهــا التــي حققتهــا فــي 
ــة  ــة الرئيس ــي المنص ــد ه ــاالت، تع ــتى المج ش
فــي المنطقــة الحتضــان هــذا التطــور الــذي 
يشــهده العالــم علــى مســتوى التقنيــات الطبيــة 
المثاليــة  الوجهــة  أيضــًا  تعــد  كمــا   ، الذكيــة 
لالســتثمار فــي القطــاع الصحــي بوجــه عــام 
والعمليــات  الجلديــة  األمــراض  وتخصــص   ،
التجميليــة بشــكل خــاص ، وهــو مــا تدركــه 
التوســع  علــى  وتحفــز  بدبــي  الصحــة  هيئــة 
فيــه، تعزيــزًا لركائــز الســياحة الصحيــة ، وجعــل 
ــن عــن الصحــة  ــار األول للباحثي دبــي هــي الخي

والســعادة.”

واختتم قائال: 
ــق  ــر وتحقي ــاح المؤتم ــي نج ــة ف ــى ثق ــا عل “إنن
أهدافــه، وعلــى ثقــة أيضــًا فــي أن المناقشــات 
المصاحبــة  العمــل  وورش  والمحاضــرات 
للمؤتمــر ســتصل بنــا إلــى خالصــات علميــة 
منهــا،  االســتفادة  يمكــن  للتطبيــق،  قابلــة 
وخاصــة مــع برامــج التطويــر التــي تتبنــى هيئــة 
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الصحــة بدبــي تنفيذهــا لرفــع مســتوى خدمــات  
أقســام األمــراض الجلديــة فــي مستشــفياتها 

”. ومراكزهــا 

مــن جهتــه قــال الدكتــور حســن كلــداري األســتاذ 
واستشــاري  اإلمــارات  جامعــة  الطــب  بكليــة 
العلميــة  اللجنــة  رئيــس  الجلديــة،  األمــراض 
لمؤتمــر ومعــرض دبــي ديرمــا:  “يســتضيف 
المؤتمــر اآلســيوي  العــام  دبــي ديرمــا  لهــذا 
والــذي  الجلديــة،  لألمــراض  عشــر  الحــادي 
ــام 1996  ــالل ع ــرة خ ــر م ــي آخ اســتضافته دب
فــي حيــن طــرأت تغييــرات كثيــرة منــذ ذلــك 
ــة دبــي  ــوم، فقــد شــهدت مدين الحيــن حتــى الي
نمــوًا مّطــردًا فــي الســكان إلــى جانــب النمــو فــي 
تخصــص طــب األمــراض الجلديــة، فمثــاًل جــرت 
الموافقــة علــى اســتخدام أول حشــوة طبيــة 
بينمــا   ،1996 عــام  فــي  تجميليــة  ألغــراض 
اليــوم ومــع مــرور اثنيــن وعشــرين عامــًا، تقــوم 
أكثــر مــن 80 شــركة بإنتاجهــا، أضــف إلــى ذلــك، 
أصبحــت اليــوم حــاالت مثــل الصدفيــة والتهــاب 
ــد التأتُّبــي فــي طليعــة العالجــات الجلديــة  الجل

بعــد أن كانــت عالجاتهــا محــدودة”.

وأضــاف: “يســتضيف االجتمــاع جلســة نقــاش 
الجلديــة  لألمــراض  األمريكيــة  لألكاديميــة 
األكاديميــة  يمثلــون  خبــراء   6 وســتضم 
ــي  ــة ف ــع هام ــى مواضي ــوء عل ــلطون الض ويس
الجلديــة،  طــب  تخصــص  جوانــب  مختلــف 

وســتقوم األكاديميــة األمريكيــة لطــب الجلديــة 
البودكاســت  تســجيالت  موضــوع  بطــرح 
مقابــالت  إلجــراء  الجلديــة  األمــراض  حــول 
اللقــاء  خــالل  الرئيســيين  المتحدثيــن  مــع 
ــة  ــى أهمي ــوء عل ــليط الض ــاعدة فــي تس والمس

العالــم”.  أنحــاء  جميــع  فــي  اللقــاء 

وقــال المهنــدس أنــس المدنــي، نائــب الرئيــس 
اندكــس  لمجموعــة  التنفيــذي  والرئيــس 
ــر  ــا مؤتم ــي قطعه ــوات الت ــة: “إن الخط القابض
ومعــرض دبــي العالمــي ألمــراض الجلــد والليزر 
مــدى  علــى  مســيرته  فــي   – ديرمــا  دبــي   –
لنــا  فخــٍر  مصــدر  ل  تشــكِّ الســابقة  الــدورات 
ولجميــع المعنييــن فــي طــب األمــراض الجلديــة 
مؤتمــر  أصبــح  لقــد  التجميليــة.  والجراحــة 
ومعــرض دبــي ديرمــا نموذجــًا للرعايــة الصحية 
الجلديــة ســواء علــى مســتوى المنطقــة أو علــى 

مســتوى العالــم. 

ــكارات  ــر مــن االبت ــاك الكثي وال شــك فــي أن هن
علــى  طــرأت  التــي  والتقنيــات  والمســتجدات 
النواحــي  فــي  الجلديــة  األمــراض  تخصــص 
التشــخيصية والعالجيــة منــذ العــام الماضــي 
وهــذا ما تعرضــه النتائج واألبحاث واالكتشــافات 
التــي أتــى بهــا المختصــون والخبــراء ليتبادلوهــا 
ممــا   ،2018 لعــام  ديرمــا  دبــي  عبــر منصــة 
علــى  االختصــاص  بهــذا  باالرتقــاء  يســهم 
مســتوى الوقايــة والتشــخيص والعــالج وســالمة 

درجــات  أعلــى  ويحقــق  وتثقيفهــم  المرضــى 
ــًا. “ ــا جميع ــح إليه ــي نطم ــة الت ــر الدولي المعايي
الجراحــة  فــإنَّ  نعلــم  “كمــا  قائــال:  وأضــاف 
التجميليــة والترميميــة تعتبــر مــن االختصاصات 
ــن  ــر م ــب الكثي ــي تتطل ــدة الت ــة والمعق الدقيق
ــة  ــادل اآلراء لتلبي المجهــود الطبــي المكثــف وتب
ــج  ــي دور البرام ــا يأت ــى، وهن ــات المرض احتياج
العلميــة وجلســات وورش العمــل التخصصيــة 
وأحــدث  الحــاالت  دراســة  تســتعرض  التــي 

التطــورات مــن منظــور تخصصــي.
ــدة المؤتمــر هــذا العــام 164 جلســة  تضــم أجن
ــق  ــرض 70 ملص ــل وع ــة عم ــة و72 ورش علمي

ــي.” علم

ــور عبدالوهــاب الفــوزان  ــه قــال الدكت مــن جانب
العــرب:  العــام لرابطــة أطبــاء الجلــد  األميــن 
“يتضمــن البرنامــج العلمــي للمؤتمــر الكثيــر 
مــن األوراق واألبحــاث الطبيــة حــول الجديــد 
مجــال  فــي  وخاصــة  بالليــزر  العــالج  فــي 
جراحــة الجلــد وعــالج الصدفيــة وأورام الجلــد 
الصبغــات  عــالج  إلــى  باإلضافــة  الســرطانية 
وتســاقط الشــعر والثعلبــة واألمــراض الجلديــة 
الوراثيــة، كمــا تشــتمل فعاليــات المؤتمــر علــى 
الســتخدامات  العمــل  ورش  مــن  كبيــر  عــدد 
التــي  التغيــرات  مــع  التعامــل  وطــرق  الليــزر 
ــر،  ــي العم ــدم ف ــة التق ــد نتيج ــي الجل ــدث ف تح
أمــا بالنســبة للــدورات التدريبيــة، فقــد اشــتملت 
المتعلقــة  التخصصيــة  المواضيــع  علــى 
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ــقوط  ــك س ــات وكذل ــد والتصبغ ــية الجل بحساس
الشــعر واألمــراض الوراثيــة وعلــم األنســجة، 
وال شــك أن لــورش العمــل والــدورات التدريبيــة 
فائــدة كبيــرة مــن الناحيتيــن العلميــة والعمليــة 

المشــاركين”. لألطبــاء 

فــي  المســؤولين  كبــار  اهتمــام  “إن  ونــوّه: 
دبــي بالخدمــات الصحيــة وإقامــة المؤتمــرات 
ــًا  والنــدوات الدوريــة جعــل منهــا صرحــًا حضاري
وواجهــة مشــرفة أمــام الجميــع. ومــا نــراه اليــوم 
فــي مؤتمــر دبــي ديرمــا العالمــي الثامــن عشــر 

ــة”. ــدول العربي ــع ال ــرة لجمي ــو مفخ له

عميــش  عميــش  الدكتــور  قــال  جانبــه  مــن 
األميــن العــام لمؤتمــر ومعــرض دبــي ديرمــا 
واألميــن العــام لألكاديميــة الدوليــة للتخصصات 
الطبيــة: “يهــدف مؤتمــر ومعــرض دبــي ديرمــا 

إلــى تعزيــز التعليــم الطبــي المســتمر والتعلــم 
الحديــث فــي مجــال الطــب والجراحــة والتجميــل 
المحاضــرات  خــالل  مــن  بالليــزر  والعــالج 
والنــدوات المبتكــرة، وقــد اســتطاع دبــي ديرمــا 
ــة  ــرات العالمي ــهر المؤتم ــه كأش ــزز مكانت أن يع
يســمح  بشــكل   ،2001 عــام  منــذ  دبــي  فــي 
بتبــادل  والخبــراء  والمختصيــن  للمشــاركين 
العنايــة  مجــال  فــي  والتواصــل  المعــارف 

بالبشــرة”.

وأضــاف: “دبــي مدينــة مرشــحة لعقــد المؤتمــر 
العالمــي لألمــراض الجلديــة فــي عــام 2023 
الدوليــة  الجمعيــة  برعايــة  ســيعقد  والــذي   ،
وســيجري   ،)ILDS( الجلديــة  لألمــراض 
التصويــت إلختيــار المدينــة المســتضيفة خــالل 
عــام  الجلديــة  لألمــراض  العالمــي  المؤتمــر 
وأغتنــم هــذه   ، بإيطاليــا  ميالنــو  فــي   2019

الفرصــة لدعــم وتصويــت لدبــي الســتضافة 
ــة 2023 “. ــراض الجلدي ــي لألم ــر العالم المؤتم
وتعليًقــا علــى مشــاركتها فــي دبــي ديرمــا هــذا 
العــام ، قالــت الدكتــورة كيتــي بيريــس ، أســتاذة 
طــب األمــراض الجلديــة فــي إيطاليا: “يســعدني 
ويشــرفني أن أشــارك فــي مؤتمــر ومعــرض 
دبــي ديرمــا 2018 ، الحــدث الهــام الــذي يقــدّم 
الفرصــة المثاليــة ألطبــاء الجلديــة بمشــاركة 
أفكارهــم القيّمــة وخبراتهــم التــي تركــز علــى 
التطــورات التكنولوجيــة والطبيــة فــي مجــال 
األمــراض الجلديــة، ومــن المؤكــد هذا العــام، أن 
مؤتمــر ديرمــا دبــي ســيضع الصيغــة األساســية 
لبنــاء ومناقشــة أهــم المواضيــع والقضايــا فــي 

مجــال تخصــص طــب الجلديــة”.

مؤتمــر  مــن  األول  اليــوم  أجنــدة  وناقشــت 
ومعــرض “دبــي ديرمــا” عــدد مــن الموضوعــات 
ــة بالبشــرة فــي  المتخصصــة فــي مجــال العناي
العديــد مــن الجلســات مثــل عمليــات شــدّ الوجه، 
ــد االستشــرائي، التقنيــات الجديــدة  التهــاب الجل
فــي جراحــة الجلــد والتجميــل، معالجــة تســاقط 
تشــخيص  دليــل  الليــزر،  اســتخدام  الشــعر، 
حــاالت المــرض الجلديــة، وتقنيــات جديــدة فــي 

ــجة. ــف األنس ــح تل تصحي

ويهــدف المعــرض المصاحــب إلــى توفيــر فرصة 
المعــرض  فــي  المشــاركة  للشــركات  مثاليــة 
للتواصــل وتبــادل الخبــرة وتوســيع األعمــال فــي 
ــا  ــزر كم ــال واللي ــة بالبشــرة والجم مجــال العناي
الخاصــة  المنتجــات والخدمــات  أحــدث  عــرض 

ــرة. ــة بالبش بالعناي
ويتــم تنظيــم مؤتمــر ومعــرض دبــي ديرمــا 
لتنظيــم  اندكــس  شــركة  قبــل  مــن  ســنويًا 
اندكــس  فــي  والمعارض-عضــو  المؤتمــرات 
القابضــة بالتعــاون مــع رابطــة أطبــاء الجلــد 
العــرب ورابطــة أطبــاء الجلــد لــدول مجلــس 
العربيــة  واألكاديميــة  الخليجــي  التعــاون 
لألمــراض الجلديــة والتجميــل ويحظــى الحــدث 

بالدعــم مــن هيئــة الصحــة فــي دبــي.  
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الســنوي  اإلمــارات  مؤتمــر  فعاليــات  اختتــام 
الســابع للخصوبــة، بنجــاح والــذي يقيمــه مركــز 
جميــرا  فنــدق  فــي  وذلــك  لإلخصــاب  فقيــه 

بيتــش بدبــي.

مــن  المؤتمــر حوالــي ١٢٠٠ شــخص  حضــر 
األمــراض  وأطبــاء  اإلنجابــي،  الطــب  خبــراء 
المســالك  وأخصائيــي  والتوليــد،  النســائية 
مــن  وغيرهــم  األجنــة  وعلمــاء  البوليــة، 

المهتميــن.  األشــخاص 

وتــم خــالل المؤتمــر مناقشــة أحــدث التطــورات 
فــي مجــال الطــب اإلنجابــي، وتبــادل المعلومــات 
مــع األطبــاء الحاضريــن، حتــى يتمكنــوا مــن 
عــالج  فــي  الجديــدة  الخبــرات  هــذه  تطبيــق 

مرضاهــم وتقديــم الرعايــة األفضــل لهــم.

اختتام فعاليات 
مؤتمر اإلمارات السنوي السابع للخصوبة
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بمشاركة 650 عارضا من 75 دولة

دوفات 2018
يستعرض أحدث الممارسات في 

مجال الصيدلة

للمؤتمــرات  الدولــي  دبــي  مركــز  اســتضاف 
فبرايــر/   27 مــن  الفتــرة  خــالل  والمعــارض 
شــباط إلــى األول مــن مــارس/ آذار الماضــي، 
ــن  ــرين م ــة والعش ــدورة الثالث ــدورة ال ــال ال أعم
و  للصيدلــة  الدولــي  دبــي  ومعــرض  مؤتمــر 
افتتحــه  الــذي   ”2018 “دوفــات  التكنولوجيــا 
ــد محمــد القطامــي رئيــس مجلــس اإلدارة  حمي

المديــر العــام لهيئــة الصحــة فــي دبــي.

المســؤولين  مــن  عــدد  المؤتمــر  وحضــر 
والمختصيــن والعامليــن فــي قطــاع الصيدلــة 
المحلييــن والعالمييــن، اطلعــوا علــى آخــر مــا 
توصلــت إليــه التكنولوجيــا فــي قطــاع الصيدلــة 
التــي  الجديــدة  واالبتــكارات  التقنيــات  عبــر 

المشــاركة. الشــركات  تعرضهــا 

وحــول الــدورة الحاليــة قــال الدكتــور علي الســيد 
مديــر إدارة الخدمــات الصيدالنيــة فــي هيئــة 
الصحــة فــي دبــي، رئيــس المؤتمــر: »إن قطــاع 
ــة فــي المنطقــة يشــهد نمــوا متســارعا  الصيدل
مــع تطــور التكنولوجيــا حــول العالــم واالعتمــاد 
ــم  ــة، وعل ــل األتمت ــدة مث ــات الجدي ــى التقني عل
الصحيــة  الخدمــات  ورفــع كفــاءة  الروبوتــات، 
المقدمــة كجــزء مــن تعزيــز التعــاون فــي مجــال 

ــم«. ــة حــول العال ــة الصحي الرعاي
 

أن  الصيدلــة  قطــاع  علــى  »ينبغــي  وأضــاف: 
األخــرى  القطاعــات  فــي  التطــورات  يواكــب 
ــذه  ــي ه ــدث ف ــي تح ــرات الت ــع التغي ــف م ويتكي
الصناعــة« مؤكــدا التــزام “دوفــات “ بتحقيــق 
هــذا الهــدف مــن خــالل تعزيــز المهــارات وزيــادة 
التطــور المهنــي وإدخــال الخدمــات المتخصصــة 
المشــاركين  بيــن  التعــاون  فــرص  وخلــق 

العارضــة. والشــركات 

وأوضــح أن مؤتمــر ومعــرض “دوفــات” اســتطاع 
يحظــى  أن  الصحــة  هيئــة  دعــم  خــالل  مــن 
ــن  ــراء م ــن والخب ــار المتخصصي ــتقطاب كب باس
المتحــدة  الواليــات  فيهــا  بمــا  الــدول  مختلــف 
والمملكــة المتحــدة وأســتراليا وأوروبــا وكنــدا 
ــرات  ــن المؤتم ــون م ــط، وأن يك ــرق األوس والش
الصيدلــة  قطــاع  فــي  الرائــدة  الرئيســية 
أن  إلــى  الفتــا  المنطقــة،  فــي  والتكنولوجيــا 
مــن  واســعة  مجموعــة  ســيناقش  المؤتمــر 
ــوم  ــل العل ــة مث ــي الصيدل ــة ف ــع الهام المواضي
وإدارة  األدويــة  وســالمة  وجــودة  الصيدالنيــة 
الوصفــات الطبيــة للــدواء وعمليــة ســحب الــدواء 

مــن األســواق والنقــص فــي كمياتــه.

وأشــار الدكتــور عبــد الســالم المدنــي الرئيــس 
ــى أن  ــات” إل ــرض “دوف ــر ومع ــذي لمؤتم التنفي
هــذا الحــدث يشــهد تطــورا ملحوظــا عامــا بعــد 
ــرض  ــي والمع ــج العلم ــة البرنام ــن ناحي ــام م ع

ــام 650  ــذا الع ــتقطب ه ــذي اس ــب، وال المصاح
ــم،  ــة والعال ــن المنطق ــة م ــن 75 دول ــركة م ش
منوهــا إلــى أن المؤتمــر والمعــرض يشــغالن 
مســاحة إجماليــة تصــل إلــى 18 ألــف متــر مربــع 
فيمــا بلــغ عــدد الحضــور هــذا العــام حوالــي 27 

ــارك. ــر ومش ــا و 500 زائ ألف

 وأكــد الحــرص مــن خــالل معــرض “دوفــات” 
الصناعــات  تطويــر  فــي  المســاهمة  علــى 
الدوائيــة وتقديــم آخــر االبتــكارات والتكنولوجيــا 

الصيدلــة. بقطــاع  للنهــوض 

وســلط المؤتمــر الضــوء فــي يومــه األول علــى 
أســاليب الممارســات الطبيــة المختلفــة لتحقيــق 
واالهتمــام  الصيدلــة،  مجــال  فــي  التميــز 
فــي  العمــالء  خدمــة  وموظفــي  بالمرضــى 
الصيدليــات، وفهــم أحــدث الممارســات فــي مهنة 
الصيدلــة وآليــة الحصــول علــى اعتماداتهــا فــي 

الوضــع الراهــن.

ــات “دوفــات2018”  ــى ضمــت فعالي وللمــرة األول
مســابقة طالبيــة تهــدف إلــى تشــجيع طــالب 
أفضــل  مستشــارين  ليكونــوا  الصيدلــة 

للمرضــى. 



قلب العرب- دبي 

حدثنــا الدكتــور محمــد الفاتــح علــي الحويــرص 
 رئيــس قســم المســالك البوليــة فــي مستشــفى 
ميــدي كلينــك ســتي هوســبيتال دبــي حيــث قدم 
ورشــة العمــل األولــى فــي مؤتمــر صحــة الرجــل 

المســتمرعلى مــدة ثــالث ايــام. 
 ورشــة العمــل التــي تناقــش  كيفيــة إنتعــاش 
وتحســين  تطويــر  وكيفيــة  الرجــل  صحــة 
الصحــة التناســلية للرجــل واالســتفادة مــن كل 
ــة  ــاة زوجي ــع حي ــب م ــة لتتناس ــورات العلمي التط

افضــل.

الســالب  الشــفط  تقنيــة  اليــوم  ناقــش  كمــا 
ــك  ــج أمــراض الضعــف الجنســي كذل ــي تعال  الت
التناســلية  األعضــاء  انســجة  انتعــاش  زيــادة 
وعمليــة  البروســتات  عمليــات  بعــد  خاصــة 
زراعــة األعضــاء التناســلية وبعــض العمليــات 
أو  الرضــوض  مــن  تنتــج  التــي  المشــاكل  او 
االنكســار أو قطــع الحبــل الشــوكي  التــي تــؤدي 

إلــى هبــوط فــي العضــو التناســلي 
  

التقنيــات  مــن  العديــد  المؤتمــر   ســيناقش 
ــب  ــي تصي ــت التكلســات الت ــا تفتي ــة منه الحديث
لقيــاس  الحديثــة  والطــرق  التناســلي  الجهــاز 
التــي  التناســلي  للجهــاز  الدمويــة  الــدورة 

نســتطيع مــن خاللهــا معرفــة وجــود أي خلــل 
االنتصــاب. مشــاكل  فــي 

  ونصيحتــي للرجــل  أن يحــرص عــن طريــق 
تفــادي األمــراض المزمنــة مثــل ارتفــاع األمــالح 
والســكر والكولســترول فالبــد مــن اتبــاع نظــام 
ــن  ــة م ــات كافي ــذ كمي ــام وأخ ــن الطع ــي م صح
الرياضــة  ممارســة  إلــى  باإلضافــة  الميــاه 
ــة  ــة األمــراض المزمن ــى هاوي ــى ال يصــل إل حت
فــي  تؤثــر  التــي  والضغــط  الســكري  مثــل 
هــذه األعضــاء الحساســة وتقــوم مستشــفى 
حيــث  التقنيــات  هــذه  بتوفيــر  ميديكلينــك 

منهــا.  االســتفاده  المرضــى  يســتطيع 
 

شــارك د يونــس الشمســي مستشــار جراحــة 
الكلــى والمســالك البوليــة مــن جمعيــة اإلمــارات 
لجراحــة الكلــى والمســالك البوليــة وتحــدث عــن 
تطــور جراحــة الكلــى فــي االهتمــام بصحــة 
الجنســي  الضعــف  وعــالج  التناســلية  الرجــل 
باحــدث الطــرق وأحــدث األدويــة، كمــا نــوه الــى 
ضــرورة الوعــي بتاثيــر األمــراض المزمنــة مثــل 
الســكري والضغــط علــى صحــة الرجــل حيــث اذا 
لــم يكــن ملتزمــا بالعــالج ممكــن ان يحــدث لــه 
ضعــف جنســي عبــر الســنين فالوقايــة خيــر مــن 

العــالج.

مؤتمر صحة الرجل
MEN’S HEALTH 
CONFERENCE

We Also Met Dr Vipan Bahati 

Consultant Urologist...

Dr vipan gave 3 presentations 

and he gave a workshop about 

penile shock lift therapy a new 

technology available...

It was a two hours practical 

workshop discussing this new 

technology which is working by 

giving a very controlled shocks to 

the area it's a painless treatment 

with no side-effects and no 

complications...

The second lecture was about 

management of pre-mature 

ejaculation which is a very 

common condition affecting up 

to 40% of male there is a new 

drug treating  this condition 

called Dapoxetine Which is 

available now in UAE market...

In general it was a very good 

conference and we enjoyed it. 
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We Met Dr Yasser Farahat Chief of Men's 

Health Conference, the secretary general of 

Arab Association urology...consultant urology 

in Khalifa hospital.

Arab Heart – Dubai:

Men's health conference it's about everything 

considering and affecting men's health, the 

main idea is to collect multiple specialties that 

related to men's health in one Platform and 

discuss every single topic from different 

person perspective...

The conference contain three workshops and 

over 25 multinational speakers from UAE 

,Arabs , Europe and UK, One of the 

workshops was held with Association of 

Sharjah surgical Institute, 

The conclusion of the conference that we 

have to spread the awareness and overcome 

barriers like social barriers between patient 

and physicians by building a solid knowledge 

about the disease so patients can improve 

their quality of life.

AO Trauma Middle East 
and Northern Africa 

ELECTION 
ANNOUNCE 
RESULTS 
2018 
The AO Trauma Middle East and Northern Africa 

(AOTMENA)

Nomination Committee is pleased to announce the 

outcome of the elections conducted in January 

2018:

AO TMENA Education Committee 

 	 Saeed Al Althani , UAE 

AOTMENA Research Committee Chair 

 	 Khalid Khoshhal , Saudi Arabia (reelected)

Their three – year terms begin July 1, 2018 .

(The change of office of the chairperson takes place 

after the meeting of the Assembly of Trustees of the 

AOF .)

Dr. Saeed Al Al thani from Orthocure Medical Center 

and Med clinic City Hospital , Dubai , UAE has been 

a member of the AOTMENA  Education Committee 

since July 2015 .

The AOTMENA Board, Education Committee 

members and team welcome him aboard and wish 

him every success as AOTMENA Education 

Committee Chair.
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وزارة الصحة ووقاية المجتمع تحتفل 

باألسبوع العالمي 
 للتوعية بالملح

تحت شعار »5 طرق .. إلى 5 جرامات«

أخبار

نظمــت وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع متمثلــة 
حملــة  الصحــي  والتعزيــز  التثقيــف  بــإدارة 
العالمــي  األســبوع  مــع  بالتزامــن  توعويــة 
ــن 20 – 26  ــا بي ــرة م ــح فــي الفت ــة بالمل للتوعي
مــارس 2017 تحــت شــعار “5 طــرق .. إلــى 5 
ــة  ــر الصحي ــة بالمخاط ــدف التوعي ــات”، به جرام
مثــل  الملــح  اســتهالك  كثــرة  عــن  الناجمــة 
وتشــجيع  الــدم،  الشــرايين وضغــط  أمــراض 
نحــو  عمليــة  إجــراءات  اتخــاذ  علــى  المجتمــع 

الصحــي.  الغــذاء 

مديــر  شــريف،  فضيلــة  الدكتــورة  وأكــدت 
إدارة التثقيــف والتعزيــز الصحــي، أن الحملــة 
التوعويــة التــي تتزامــن مــع اليــوم العالمــي 
للملــح، بهــدف توعيــة االفــراد وتشــجيعهم علــى 
أتبــاع أنمــاط حيــاة صحيــة مــن خــالل تنــاول 
اســتهالك  مــن  والتقليــل  الصحــي  الطعــام 
ــتهالكه  ــن اس ــار م ــب اإلكث ــبب عواق ــح، بس المل
وترفــع  الــدم  ضغــط  ارتفــاع  تســبب  التــي 
مخاطــر  اإلصابــة بالســكتة الدماغيــة وأمــراض 
ــوزارة  ــتراتيجية ال ــار اس ــي إط ــك ف ــب. وذل القل
التــي تهــدف الــى تعزيــز أنمــاط الحيــاة الصحيــة 

لمجتمــع دولــة االمــارات لتطبيــق االســتراتيجية 
الســارية  غيــر  األمــراض  لمكافحــة  الوطنيــة 
)2017–2021( بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة 

ومنظمــة الصحــة العالميــة.

وأوضحــت شــيماء خليفــة، أخصائيــة تغذيــة فــي 
إدارة التثقيــف والتعزيــز الصحــي، أن الحملــة 
واألنشــطة  الفعاليــات  مــن  العديــد  تتضمــن 
ــذ  ــي مناف ــا ف ــيتم تنفيذه ــي س ــة، الت التثقيفي
ــز  ــة والمراك ــات التعاوني ــة والجمعي ــع األطعم بي
ــح  ــوى المل ــل عــرض مجســم محت ــة، مث الصحي
بيــن  تناولهــا  يكثــر  التــي  األطعمــة،  لبعــض 
األفــراد وتشــجيعهم لالتجــاه إلــى بدائــل صحيــة 
والخضــروات،  والفواكــه  الطازجــة  كاألطعمــة 
الطبيعيــة،  واألعشــاب  البهــارات  واســتخدام 
إلضافــة نكهــة عند تحضيــر الطعــام. وباإلضافة 
إلــى عــرض مجســم البطاقــة الغذائيــة لتزويــد 
الغذائــي  الملصــق  قــراءة  بمهــارات  االفــراد 
عنــد التســوق، والتعــرف علــى نســبة الملــح 
فــي بعــض األطعمــة الجاهــزة والمعلبــة، التــي 

تحــوي نســب مرتفعــة مــن الصوديــوم. 

وســيتم عمــل فحوصــات مجانيــة لضغــط الــدم 
وفحــص كتلــة الجســم وتقديــم االستشــارات 
التوعويــة مــن قبــل مثقفيــن وأخصائــي تغذيــة. 
باإلضافــة الــى عقــد حلقــات توعويــة لمراجعــي 
المراكــز الصحيــة عــن مصــادر الملــح ونصائــح 
لتقليــل اســتهالكه بشــكل تدريجــي، إضافــة 
ــة  ــات التثقيفي ــن الفيديوه ــدد م ــرض ع ــى ع إل
فــي شاشــات العــرض فــي المراكــز الصحيــة 

ــة العمــالء. ومراكــز خدم

العالميــة  الصحــة  منظمــة  تقاريــر  وتشــير 
دولــة  ســكان  مــن   27.5% أن  إلــى   )2010(
اإلمــارات يعانــون مــن ارتفــاع فــي ضغــط الــدم، 
ــة 45-50  ــة العمري ــي الفئ ــائعا ف ــد ش ــذي يع ال
عــام )%20 للمواطنيــن، و%16 لغيــر المواطنين(، 
و42%  للمواطنيــن،   40%( أكثــر  أو  عامــا  و60 

لغيــر المواطنيــن(.    
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LAUNCHING 
NON-INVASIVE 
PRENATAL 
TESTING  
At AL-Ain Fertility Center (AAFC)

No doubt having a child with chromosomal 

abnormalities is one of the scariest ideas for 

pregnant women. This is especially true with the 

abundance of techniques that can screen women 

while conceiving. 

Unfortunately, techniques that have been in place 

are not very accurate; leaving undetected cases.

Now, after launching Noninvasive prenatal testing 

(NIPT) at AL-Ain Fertility Center (AAFC); things are 

becoming much easier and reliable.

Non-invasive prenatal testing (NIPT) is a new test 

that examines the baby’s DNA through taking a 

sample of the mother’s blood; and screen it for 

number of genetic disorders like Down Syndrome.

This technique is far accurate than other techniques 

previously used as triple screening. 
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News

FAKIH IV
successfully finished

Fakih IVF successfully finished 

today with the 7th Annual UAE 

Reproductive Symposium 2018 

today morning at Jumeirah Beach 

Hotel. 

Bringing together 1,200 

Reproductive medicine experts 

including OB/GYN, Urologists, 

Embryologists and many more. 

Sharing the latest advances in 

reproductive medicine with other 

physicians in the UAE so they can 

apply this knowledge in their 

practice to better care for their 

patients. 
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AL-HIKMA
FZCO
participation
in arab health
2018 

AL-HIKMA FZCO founded in 

2005, represents more than 30 

international companies on 

MENA level, has successfully 

participated in ARAB HEALTH 

EXHIBITION & CONGRESS 2018 

(Dubai, UAE) and met its 

suppliers, agents, potential 

distributors and KOLs in medical 

fields. 

For further information: info@

alhikmaco.com
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And now he is adding noninvasive 

prenatal screening; a novel 

technique that helps detecting 

abnormalities in fetuses; through 

blood test of the conceiving 

mother.

Arab Heart had this interview 

with Dr. Braulio Peramo OB/Gyn 

Consultant, the Medical Director 

of Al-Ain Fertility Center (AAFC). 

What is the innovation in the 

new technology “ noninvasive 

prenatal screening”?

This technique is a combination 

of several innovations in 

biotechnology and 

bioinformatics.

On one hand, the ability to isolate 

fetal DNA which is circulating in 

maternal blood. We do know that 

fetal DNA, coming mostly from 

placenta, is circulating in maternal 

blood while women are pregnant. 

We have the technology to 

isolate this cell-free DNA. This is a 

technological achievement, as the 

amount is very small.

On the other hand, the ability to 

sequence and to analyze data 

coming from that DNA. This is 

possible, thanks to innovation in 

DNA processing techniques 

(DNA amplification, DNA 

sequencing, etc), and 

improvements in bioinformatics 

to analyze this huge amount of 

data.

 

What is the added value of this 

test (noninvasive prenatal 

screening NIPT) to pregnant 

women?

There are many advantages in 

comparison with traditional triple 

screening. For example, earlier 

diagnosis, because NIPT can be 

done as early as on 10th weeks of 

gestation. At the same time, this 

test is more accurate, and I would 

like to explain this point a bit 

more. 

When we consider a screening 

test, it is important to consider 2 

parameters: detection rate and 

false positives. 

Detection rate gives us 

information about how many 

cases are detected by the test. 

For prenatal diagnostic, triple 

screening test has a detection 

rate of 85 % (which means that it 

is able to detect 85 out of every 

100 patients having a baby with a 

chromosomal abnormality). 

Instead, NIPT Premaitha has a 

detection rate of 99.2 % (which 

means that it detects 99 cases 

out of every 100). 

A false positive is when the 

screening test reports an 

abnormality, but the fact is that 

the baby is normal. With the 

triple screening, false positives 

range from 3.5 to 6 % (which 

means that it will be reported as 

high risk in 3.5 to 6 % of all cases, 

although in most of these cases 

the baby is normal). Instead, with 

the NIPT Premaitha, false positive 

rate is as low as 0.09 %. 

In summary, with NIPT Premaitha 

we can detect more cases, at an 

earlier stage. 

Is it the first time to be 

introduced in the Arab region?

Yes, this is the very first time that 

this test is performed in genetics’ 

lab. in the region. Until now, other 

similar tests are offered here, but 

samples are sent abroad, to labs 

in another country (Europe, USA, 

or China).

There are some advantages by 

processing samples locally (no 

need to send samples abroad, 

shorter turnaround time, etc).

Does the technique have any 

side effects?

Basically, it is a screening test; a 

blood test. Thus, no risks at all are 

linked to the technique.

On the contrary, this technique 

can prevent certain complications 

that happen with other 

techniques, like amniocentesis. 

The wide use of this screening 

technique can reduce the need of 

amniocentesis, because it is more 

precise than other available 

screening techniques. 

Do you have any future plans for 

expansion?

There is no need to expand; as 

we can process thousands of 

samples here. With easy logistics, 

samples can be sent from all 

places in GCC, and delivered 

within 48 hours to our facilities in 

Al Ain.  
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We are here talking about passion 

and a dream that came true; 

through persistence and hard 

work.

Dr. Braulio was brought up in the 

city of the noble Don Quixote; 

and decided to move to UAE, to 

Al-Ain; to be a center to apply 

what he have learnt throughout 

years and years of work.

He made his mind to settle down 

in Al-Ain and practice his main 

passion, helping people to have 

healthy offspring, to achieve 

highest success rates of IVF; and 

to introduce latest technologies 

to the Gulf region.

Arab Heart had this interview with

DR. BRAULIO 
PERAMO
OB/Gyn Consultant, the Medical 
Director of Al-Ain Fertility Center, on 
launching the New technology Non-
Invasive Prenatal Testing
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In hot weather the body absorbs 

Insulin fast which may lead to 

hypoglycemia; patients should 

then wear appropriate footwear 

and not walking barefooted to 

avoid being injured.

Finally, diabetic patients must 

comply with hygiene instructions 

in food and drinks, to avoid 

diarrhea and vomiting, and to 

choose appropriate food 

alternatives to what they have in 

usual.

In case of illness or high 

temperature, follow the 

instructions in the chapter of 

Episodic Diseases and Diabetes.

By following these simple travel 

planning guidelines, diabetic 

patients will be able to enjoy their 

travel without any problems; just 

like a normal person.

We wish you a happy journey and 

enjoyable vacation.   
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DIABETES AND 
TRAVEL

The aim of medication is to help 

patients enjoy vitality and energy 

and to perform their daily 

functions without difficulties. This 

applies to diabetes which, as a 

disease in all its types, should not 

cause a problem during travel if 

the patients follow the doctor’s 

advice and precautions; before, 

during travel and upon arrival.

Before Travel

Vaccination: diabetic patients 

must be aware of potential 

infections in the intended areas 

and take necessary vaccines; and 

it has no side effects on them.

Medicine: during travel, patients 

must carry double amount of all 

medicines they need; this applies 

to insulin and anti-diabetic drugs, 

blood sugar test strips, and the 

rest of required tools, as well as 

Glucagon injections, so as not to 

face any shortage; in case of 

delayed return.

Insulin: There is something 

patients should pay attention to; 

in some countries there are 

different qualities of insulin with 

different concentrations, like in 

France, Germany, Italy, Spain, 

Yugoslavia, Czech, Austria, 

Russia, Tunisia, Algeria, Egypt, 

Syria, China, Japan, Korea, Kenya 

and Nigeria. 

Also, they should make sure that 

the source of insulin and its kind 

is identical to what they use in 

their home countries. A travel 

card bearing information about 

diabetes and medications with 

quantity of daily pills or insulin 

will highly assist; and it is 

preferable to take a report from 

the doctor before traveling.

During Travel

Diabetic patients should keep on 

carrying some snacks to have 

something within reach in case of 

hypoglycemia; this might result of 

delay in travel timing or serving 

meals.

Also, it is important to carry some 

drugs to treat motion sickness or 

vomiting so that it does not 

affect the levels of sugar in blood. 

It is worth mentioning that all 

medication and tools are to be 

carried in handbag, not with the 

luggage, where it could be 

subjected to loss, delay or 

damage; and there is no need to 

worry as X-rays do not affect 

insulin. 

Patients shall not stay in the 

sitting position all the trip time, 

because it causes feet swelling 

and might cause stroke, so it is 

recommended to walk in the 

permitted areas whenever 

possible. It is also advisable to 

wear light and comfortable shoes; 

and avoid drinking alcohol while 

traveling because it would lead to 

dehydration.

Dose of Insulin and time 

difference:

When moving to the east, where 

time is ahead, patients must 

decrease daily insulin dose by 2 

- 4% per hour ahead and do the 

opposite if traveling towards the 

west where it would be too early 

to the country of departure. Then 

they must increase daily insulin 

dose amount by 2 - 4% per hour, 

however, the doctor will regulate 

it better.

Upon arrival

Travelling includes a lot of 

movements and walking, which 

increases the risk of 

hypoglycemia; patients must take 

into account checking blood 

sugar constantly and eat more 

carbohydrates; or reduce the 

number of pills or amount of 

insulin.

By Dr. Omar Abu Hijleh

Consultant- Endocrinology and Diabetes
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In conjunction with the 

conference, an exhibition is held 

in relation to the acute medicine 

including Emergency and disaster 

management. With exhibitors 

from countries around the globe, 

participants are given an 

opportunity to experience the 

latest medical technologies 

available.

By the chairman of the 

conference  Assoc. Prof. Dr. 

Hussain Nasser Al Rahma

Chairman, Emirates Critical Care 

Conference 2018

President, International Pan Arab 

Critical Care Medicine Society 

(IPACCMS) 

President, Emirates Intensive Care 

Society - EICS 

Head of Directorate, Emergency 

& Critical Care Services, Al Zahra 

Hospital Dubai- (AZHD)

 

was started which contain 210 

international speakers who will 

give 280 lectures 

The conference will discuss 

several topics concerning critical 

care technology..

 

From the companies who are 

involved in the conference we 

met Dr Howard podolosky heads 

of Cambridge medical and 

rehabilitation center...

It’s their third year contribution in 

ICU conference and they are a 

golden sponsor this year their 

focus is to inform many delegates 

about the new program on 

transitional vent weaning 

technology in which they are 

using brand-new weaning 

protocol within 6 to 12 month 

they are able to wean patients 

completely of mechanical 

ventilation.

 

Second Contributor Amana 

healthcare hospital who are 

working in cooperation in relation 

with ECC in the last six years they 

have several speakers and 

meditators in the conference to 

share their experience in long-

term care and Rehabilitation they 

have new technology called Rex 

robotics which is a robot use in 

spinal cord injury patient and 

stroke patients.

 

Third contributor is Novo Nordisk 

we speak with Dr Hamza Ali Who 

explains their main reasons for 

participation is to increase the 

medical awareness and sharing 

the education and increase the 

awareness of different diseases 

like Hemophilia with specific sub 

classes of it...they have two 

speakers discuss these topics first 

Dr Hassan Al yaseen from Dubai 

hospital and doctor from 

MediClinic hospital. 

And for the difference of the 

conference between this year and 

the previous years he committed 

that the number of attendance is 

bigger and the content of the 

Scientific agenda is heavier,

In the end we wish all the success 

for the conference and appreciate 

all the effort’s spent to do such a 

huge conferences. 
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The conference organized by the 

Emirates Intensive Care Society 

- EICS and the International Pan 

Arab Critical Care Medicine 

Society – IPACCMS in 

collaboration with the Sheikh 

Hamdan Award for Medical 

Sciences – SHAMS.

 

Time and again, many prominent 

International societies have 

participated and supported the 

Emirates Critical Care conference 

in the past; to Name a few: 

ANZICS,GSA, EICS, ESICM, NCS, 

ICS, SSC, TSCCM, TSIC, TDCY, 

ESICT, SLSCCEM, NSCCM, 

ENA-CCN, OSACC and many 

others.

 

Launching of the 14th

INTERNATIONAL 
PAN ARAB 
CRITICAL CARE 
MEDICINE 
SOCIETY 
IPACCMS and The 4rd Global Sepsis Alliance 
- Middle East Awareness Day from 5th to 7th 
April, 2018 at the Dubai Festival City, UAE.
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advancement of this specialty at 

the level of prevention, diagnosis, 

treatment, patient safety and 

patient education. It also achieves 

the highest international 

standards we all aspire for.”

He added: “The agenda of Dubai 

Derma this year features 164 

scientific sessions, 72 workshops 

and 70 poster presentations.”

On his part Dr. Abdul Wahab Al 

Fouzan, President of the Arab 

Academy of Dermatology and 

Aesthetics/ Pan Arab League of 

Dermatologists, said, “Dubai 

Derma is attended by leading 

skincare specialists and experts 

from the GCC as well as many 

countries representing Americas, 

Europe, Asia and Australia. The 

scientific program this year 

features a number of research 

papers and medical studies in 

skin surgery, treatment of 

psoriasis, malignant tumors of 

skin cancer as well as treatment 

of pigments, hair loss, alopecia 

and genetic skin diseases. In 

addition, the conference features 

a large number of workshops for 

those interested in laser 

treatments and anti-aging skin 

treatments while a number of 

training courses also focus on 

specialized topics related to skin 

sensitivity and histology.”

He added, “Dubai Derma has the 

constant support and guidance 

of senior healthcare officials in 

Dubai and it certainly plays a 

pivotal role in improving the 

knowledge and expertise of 

skincare professionals in the Arab 

world. With so many technical 

training and educational courses 

on offer, Dubai Derma 2018 will 

greatly benefit dermatology 

students and professionals to 

improve their knowledge and also 

gain CME points to further 

enhance their academic and 

clinical performance.”

Dr. Oumeish Oumeish, Secretary 

General of Dubai Derma and 

International Academy of Medical 

Specialisation said, “Dubai Derma 

aims to promote continuous 

medical education and up-to-

date learning in the field of 

medical, surgical, cosmetic and 

aesthetic dermatology and laser 

treatments through innovative 

lectures and symposia. It has 

firmly established itself as one of 

the world’s most renowned 

congresses held every year in 

Dubai since 2001, enhancing 

personal and professional 

relationships among global 

skincare professionals.”

He added, “Dubai is a candidate 

city for the World Congress of 

Dermatology in 2023, to be held 

under the auspices of the 

International League of 

Dermatological Societies (ILDS). 

The bidding will happen during 

the World Congress of 

Dermatology 2019 in Milan, Italy 

and I take this opportunity to 

support and vote for Dubai to 

host the 2023 World Congress of 

Dermatology.”

Commenting on her participation 

in Dubai Derma this year, Dr. 

Ketty Peris, Professor of 

Dermatology, Italy, said, “I am 

very pleased and honored to 

participate in the Dubai Derma 

2018 Conference and Exhibition, 

as it is a very stimulating event 

that allows dermatologists to 

share valuable thoughts, opinions 

and experiences on technological 

and medical advances in 

dermatology. Together with the 

active contribution of all my 

esteemed colleagues, I am 

confident that this Congress will 

lay a strong foundation to discuss 

crucial issues and topics in our 

specialty.»

On the first day of the Dubai 

Derma 2018 conference, a 

number of highly specialized 

topics in skincare were discussed 

including topics like: ‘Medical/

Therapeutics Dermatology’, ‘Case 

Presentation Dermatology’ and 

‘Surgical/Cosmetic Dermatology’ 

which includes exclusive 

discussions on ‘Gender 

Differences in Soft Tissue 

Augmentation: Perspectives and 

Practice, Radical RX Pearls, Food 

Allergy in Atopic Dermatitis, New 

Promising Drugs for Atopic 

Dermatitis, New Pearls in Skin 

Surgery and Cosmetology and 

Updates on Laser Hair Reduction 

among others. 

Running parallel to the 

conference, Dubai Derma 

Exhibition, played host to a 

number of product launches and 

live demonstration of latest 

skincare solutions while also 

offering a highly interactive 

environment for visitors to 

experience the latest products 

and services in the skincare 

industry. 

The annual Dubai World 

Dermatology and Laser 

Conference and Exhibition – 

Dubai Derma, is organized by 

INDEX Conferences & Exhibitions 

- a member of INDEX Holding, in 

cooperation with the Pan Arab 

League of Dermatology, Arab 

Academy of Dermatology & 

Aesthetics (AADA) and GCC 

League of Dermatologists with 

the support of the Government of 

Dubai and Dubai Health Authority 

(DHA).  
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health scene and one of the 

components for therapeutic 

tourism revitalization. In addition, 

they have become a form of 

investment that has its presence 

and strength, derived from 

institutions, hospitals and 

specialized international centers, 

as well as the parallel industry 

and the large market which is 

expanding, day by day, with the 

latest hi-tech equipment and 

diagnostic, preventive and 

therapeutic facilities.”

He went on saying: “Dubai, and 

the entrepreneurship it has 

achieved in various fields, is 

perhaps the main platform in the 

region to embrace this world-

class development at the level of 

smart medical techniques. It is 

also the ideal destination for 

investment in the healthcare 

sector in general, and in 

dermatology and plastic surgery 

in particular, a fact that the Dubai 

Health Authority is aware of and 

stimulates its expansion, in order 

to promote health tourism pillars 

and make Dubai the first choice 

for health and happiness seekers.”

He concluded: “We are confident 

that the conference will succeed 

and achieve its objectives. We are 

also confident that the parallel 

discussions, lectures and 

workshops will lead us to 

applicable scientific conclusions 

that can be utilized, especially 

with the development programs 

that the Dubai Health Authority 

undertakes to upgrade the 

services of dermatology 

departments at their hospitals 

and centers.”

Commenting on the 18th edition 

of Dubai Derma Conference and 

Exhibition, Dr. Hassan Galadari, 

Professor of Dermatology at the 

UAE University,

Consultant Dermatologist, Head 

of Scientific Committee, Dubai 

Derma said, “This year, Dubai 

Derma will host the Asian 

Dermatology Association ADA’s 

11th Congress. The last time, the 

ADA meeting was held in Dubai 

was in 1996 and much has 

changed since then. Dubai has 

grown exponentially over the 

years, commensurate with the 

key scientific and technological 

developments in the field of 

dermatology.” 

He added, “In 1996, the first filler 

was approved to be used for 

cosmetic purposes and 22 years 

later, over 80 companies produce 

this. In addition, for skin 

conditions such as psoriasis and 

atopic dermatitis, treatment 

options were limited in scope 

previously but today, they are at 

the forefront of dermatologic 

therapeutics. Dubai Derma 2018 

will play host to such new 

innovations and treatment 

methodologies for skin diseases 

and much more.”

From his side, Eng. Anas Al 

Madani, Vice Chairman and Group 

CEO, INDEX Holding said: “Dubai 

Derma has become the 

ultimate platform for skin health 

care, whether regionally or 

internationally. Undoubtedly, 

there are many innovations, 

updates and techniques that have 

occurred in the diagnostic and 

therapeutic aspects since last 

year. This is demonstrated by the 

findings, research and discoveries 

brought by specialists and 

experts at Dubai Derma 2018, 

which contributes to the 
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His Highness Sheikh
Hasher bin Maktoum
Al Maktoum inaugurates

DUBAI
DERMA 
2018 TODAY
Under the patronage of His 

Highness Sheikh Hamdan bin 

Rashid Al Maktoum, Deputy Ruler 

of Dubai, Minister of Finance and 

President of the Dubai Health 

Authority, H.H. Sheikh Hasher bin 

Maktoum Al Maktoum, Director 

General of Dubai Department of 

Information, inaugurated today 

the 18th edition of Dubai World 

Dermatology and Laser 

Conference and Exhibition – 

Dubai Derma, at the Dubai 

International Convention and 

Exhibition Centre, under the 

theme ‘Skin Health is our 

Concern’. 

Following the opening ceremony, 

H.H. Sheikh Hasher bin Maktoum 

Al Maktoum, accompanied by a 

high-profile delegation 

comprising a number of leading 

healthcare figures in the UAE and 

the GCC region, along with His 

Excellency Humaid Al Qatami, 

Chairman of the Board and 

Director General of the Dubai 

Health Authority, a number of 

presidents from world’s largest 

dermatological associations, VIP’s 

and speakers toured the 

exhibition area, where they were 

briefed about the latest scientific 

and technological developments 

in the field of dermatology. 

While delivering his opening 

speech at Dubai Derma 2018, H.E. 

Humaid Al Qatami, said: “The 

continuous successes achieved 

by the Dubai World Dermatology 

and Laser Conference & 

Exhibition – Dubai Derma 2018 

makes us more eager to take 

advantage of this gathering of 

scientists, experts and specialists, 

and from the topics at the 

discussion table, especially those 

related to dermatology research 

and studies, advanced 

technology and modern 

professional methods and 

practices, along with exchange of 

experience and transfer of 

knowledge.”

He added: “Undoubtedly, skin 

diseases and their relevant laser 

surgeries and microsurgeries 

have become among the most 

important scopes of 

competitiveness on the global 
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| Morocco 
1 - 4 March 2018
The International 
Exhibition of Health
in Morocco Medical
Expo 1-4 MARCH 2018
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3 - 5 March 2018
KENYA HEALTH 
EXHIBITION
3 - 5 MARCH 2018

| Kuwait
3 - 5 April 2018
Kuwait Health Exhibition

| Kazakhstan Almaty 
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International Exhibition 
For Beauty
Industry - Almaty 
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Forum
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26-28 October 2018
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Sony’s recorders can store 

content in HD, 3D and 4K 

formats. Video files can be stored 

simultaneously on the recorder’s 

hard drive and external media or 

IP network server for patient 

records, training and education. 

Furthermore, the recorder 

simultaneously creates a Full HD 

copy of 4K source content for 

easy sharing and viewing on any 

hospital PC to facilitate a more 

inclusive and collaborative 

environment.

The Content Management System 

(CMS) efficiently assists with the 

storage, editing, distribution as 

well as archiving of 4K / HD 

surgical videos, still images and 

other associated files from 

multiple ORs. The intuitive 

interface permits easy searches 

from hours of stored 4K content. 

Video can be cut and linked with 

patient metadata and information 

from other hospital systems for 

an even more powerful and 

intuitive search. 

The vital component that 

connects all the medical devices 

to securely share information is 

the IP Converter and Sony 

Professional’s version of this will 

support the output of analogue, 

HD and 4K video signals without 

having to worry about video 

cable lengths, latency or 

dropouts.

As the GCC region primes itself 

to become the medical hub 

across the Middle East, hospitals 

and medical professionals need 

to be equipped with the most 

state-of-the-art equipment that 

further amplifies their own skills 

to ensure their patients receive 

the best care with the hopes of 

setting a new standard of 

excellence for hospitals across 

the world to follow.  
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Sony Professional highlights

HD AND 4K 
MEDICAL 
WORKFLOW
to enhance patient care

The GCC is poised for a rapid 

influx of people and investment in 

the next few years and as a result, 

the demand for healthcare and 

medical services is also projected 

to increase. With hospital staff 

being overwhelmed by 

information – be it text, images or 

even videos – the quality and 

management of important 

patient data becomes even more 

crucial to ensuring hospitals 

provide the expected level of 

care.

Recent reports have stated that 

the region has witnessed 

substantial demographic shifts in 

recent years with the GCC 

population expected to reach 

59.2 million people by 2020, up 

from 52.6 million last year. 

Furthermore, GCC healthcare 

spending is expected to hit AED 

253.4 billion by 2020. 

With such substantial 

investments being made, it is 

imperative for medical institutions 

across the region to equip 

themselves with most advanced 

essentials required to not just 

perform their daily tasks 

efficiently, but ensure that the 

quality of healthcare improves 

exponentially as well.

The workflow from Sony consists 

of products and solutions – from 

capturing to archiving - that work 

seamlessly in a 4K or HD 

environment to significantly 

enhance overall productivity and 

efficiency within any hospital or 

medical environment.  

Capturing patient information in 

its highest quality is the 

fundamental requirement for any 

diagnosis and Sony has a range 

of 3D, HD and 4K cameras to 

fulfill this need. 

Monitors too play a vital role in 

assisting doctors make the right 

diagnosis. Sony’s unique 

Advanced Image Multiple 

Enhancer (A.I.M.E.™) technology  

accentuates subtle colour 

differences, and highlights the 

outline structure of images 

captured from endoscopes and 

operating microscopes. Video 

and still images captured from 

surgical microscopes and other 

compatible imaging systems 

enable hospital staff to review 

complex procedures in the 

Operating Room with greater 

accuracy.
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touches 35 or more, as the 

chances of her conceiving 

naturally are halved compared to 

her chance in twenties. 

With infertility becoming a 

common issue amongst Emirati 

men and women, IVI Middle East 

Fertility Clinic is here to offer 

breakthrough medical treatments 

designed to address the growing 

fertility issues facing many 

couples today – both young and 

the not so young. IVI Middle East 

Fertility Clinics made its foray 

into the Middle East almost three 

years ago and within a short time 

span have already celebrated 

many successful pregnancies. 

Today, IVI Middle East Fertility 

Clinic boasts the highest success 

rate with more than 70 per cent 

successful pregnancies in the 

region. IVI Middle East Fertility 

Clinics are spread across Abu 

Dhabi, Dubai and Muscat to offer 

highly advanced international 

standard treatments to couples.  
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INFERTILITY
on the rise among UAE
in the age group
of 20-30

Maternal age is the one of the 

most important factors to help 

identify a woman’s odds of 

having a baby. According to IVI 

Middle East Fertility Clinic, recent 

analysis of the patient 

demographics reveal that of 

every 1000 patients that come to 

the clinic, the age group of 20 to 

30 is also witnessing a surge in 

both, male and female infertility 

factors. The average percentage 

from this group is almost 15% of 

the total patient count which is 

the second highest. It is also 

noted that there has been a 

steady increase in female 

infertility cases amongst Emirati 

couples from this age group. 

Recent research by IVI Middle 

East counsellors also brings to 

light that the largest number of 

infertility cases are from the age 

group of 35-40 in the region; with 

the younger age group catching 

up too. It is also important to 

note that majority cases of 

female infertility conditions are 

triggered by causes that are 

specific to the population of this 

region.  

“While lifestyle and eating habits 

are two critical factors that have 

led to an increase in infertility 

with the local age group between 

age 20-30, consanguinity is 

another very important reason for 

the increase in such cases 

amongst the Emirati population,” 

said Prof. Dr. Human Fatemi, 

Subspecialist Reproductive 

Medicine & Reproductive Surgery, 

Medical Director, IVI Middle East 

Fertility Clinic.

IVI Middle East Fertility Clinics are 

a part of the world leading IVF 

institution – IVI and offer the 

highest standards of fertility 

treatments. IVI group has the 

success record of 160,000 births 

worldwide and is widely 

respected for not just the science 

but also for research and 

advancements in the field of 

reproductive medicine. Almost 

80% of the clinic’s patients in the 

UAE are local and 20% comprise 

other nationalities. 

It seems that Emirati families face 

increased incidences of infertility. 

In females, parental consanguinity 

leads to a low ovarian reserve and 

due to rare sun exposure of the 

skin, Vitamin D deficiency is very 

common. Other factors are 

unhealthy diets and diabetes. 

Similarly, male infertility is related 

to obesity, excessive smoking, 

possible steroid consump¬tion for 

bodybuilding and largely 

consanguinity,” added Dr. Barbara 

Lawrenz, Consultant Obstetrics & 

Gynaecology, IVF, IVI Abu Dhabi.

Marriage is an important turning 

point in a woman’s life in the 

UAE. Marriage and childbearing 

define life for nearly all women in 

the country. Until the last few 

decades, women throughout the 

region typically married while still 

in their teens or early 20s. 

However, with changing times, 

women give more importance to 

their careers and delay child-

bearing which is also a 

contributing factor to rising 

infertility. 

It is to be noted that a woman’s 

age is the one of the most 

important factors determining 

her chance of pregnancy and a 

healthy birth because with age, 

the quality and quantity of her 

eggs decrease overtime, and the 

likelihood of miscarriages and 

birth defects increases. A study 

of the existing consultations at IVI 

clinics also shows that if a woman 

has healthy pregnancies in her 

20s or early 30s, it does not 

mean that her attempt to have 

another child in her later 30s or 

40s will be successful. She may 

face complications once she 
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bleak that to not find a solution 

to this allergy was not an option.”

After a number of ideas were 

explored, earlier this year Dr Amin 

identified a device that connects 

an insulin pump device to the 

abdominal cavity, so the drug 

bypasses the skin, as a potential 

option to treat Taylor’s condition.

Last month, Taylor became the 

first child in the UK, and the fifth 

in the world, to be fitted with the 

device, GOSH said. 

‘’This case nicely illustrates, that 

although we help manage 

children with common diabetes, 

the GOSH Diabetes Service 

particularly specialises in rare 

forms of diabetes or rare diabetes 

related complications.   Our 

multidisciplinary team has unique 

skills sets and we try hard to find 

solutions using the latest 

technologies. We approach each 

child and young person as 

individuals, and aim to improve 

how each family is able to live 

with diabetes,’’ Dr Amin explains. 

Taylor’s father Scott Banks 

concluded, “It’s still early days but 

we’ve already noticed the 

changes.

Most importantly Taylor’s blood 

sugar levels are significantly 

lower and much more balanced. 

He isn’t in any pain, he hasn’t had 

any reaction in his skin and he’s 

sleeping better. For the first time 

Taylor identified on his own when 

he was having a hypo, which is 

just brilliant. This progression 

means everything to us. We’re so 

grateful to Dr Amin and GOSH 

and to all of the nurses and 

doctors who have helped Taylor.

I just hope now that this will help 

him to have a chance at being a 

normal little boy, back in school 

and playing with his friends. He’s 

missed out on so much because 

he’s been so ill for so long, I hope 

this DiaPort will help Taylor get 

his childhood back.”

What are the signs of an allergic 

reaction to insulin? 

Redness and pain at injection 

sites;

either persistent or temporary

Groups of small bumps or 

swelling,

similar to hives Dents under the 

skin at injection sites which are 

often permanent  
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Pioneering diabetes device
offered at London hospital
gives new solution for
diabetic Emirati

CHILDREN 
WITH RARE 
INSULINSKIN 
ALLERGY
Great Ormond Street Hospital for 

Children in London (GOSH) have 

successfully treated a British 

diabetic boy with a skin allergy to 

insulin thanks to a pioneering 

device which helps deliver insulin 

by bypassing the skin.

Taylor Banks, nine, from the UK is 

the fifth child in the world to be 

fitted with a device with delivers 

insulin directly to his abdomen so 

it does not come into contact 

with his skin.

Type 1 diabetes affects around 35 

million people in the Middle East 

region, including around 61,000 

children . Allergies to insulin is 

rare, with an estimated incidence 

of <1% to 2.4% in insulin-treated 

diabetic patients, however the 

severity of skin reactions to 

insulin in this case were very 

unique . 

The youngster was first 

diagnosed with type 1 diabetes 

- where the body’s immune 

system attacks and destroys the 

cells that produce insulin - when 

he was two. He was rushed to 

hospital unconscious and treated 

with insulin which treated his 

diabetes but prompted a severe 

allergic reaction to the drug.

Speaking on Taylor’s experience 

having an insulin allergy, Taylor’s 

mother Gema Westwell said, 

“Straight after taking the 

injections he would go into a 

trance-like state, he was like a 

zombie, unable to communicate 

and function. We switched Taylor 

to an insulin pump hoping it 

would help, but then he started 

breaking out with painful red 

welts all over his body. It was so 

upsetting because nothing we 

were trying to do was helping to 

take the pain away. These welts 

eventually turned into permanent 

areas of abnormally sunken skin, 

into which no insulin could be 

given.”

His symptoms worsened until the 

youngster was in constant pain 

and his parents had to check his 

sugar levels throughout the day 

and night to make sure he did not 

slip into unconsciousness.

When he was seven, doctors 

discovered his allergy to insulin 

was only skin deep, and he was 

referred to Great Ormond Street 

Hospital for children in London 

(GOSH), which treats over 1,500 

children from the Middle East 

every year. 

Dr Rakesh Amin, paediatric 

consultant in endocrinology at 

GOSH said, “Taylor’s quality of life 

was so poor and his prognosis so 
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This International Childhood 

Cancer Day, paediatric 

haematologist expert, Professor 

Ajay Vora, from Great Ormond 

Street Hospital in London (GOSH) 

discusses how advances in 

cellular therapy are set to 

revolutionise treatment for 

children with acute lymphoblastic 

leukaemia (ALL). 

Acute lymphoblastic leukaemia 

(also called ALL or acute 

lymphocytic leukaemia) is a 

cancer of the blood and bone 

marrow.  Leukaemia is one of the 

ten most common malignancies 

in Saudi Arabia, Kuwait and UAE, 

and a major form of paediatric 

cancer. In the UAE, a recent study 

found a high rate of ALL (32%) 

among males. 

According to Professor Vora, 

childhood leukaemia outcomes 

have improved in the past four 

decades, with 90% of children 

with ALL surviving. These 

improvements in outcomes have 

also translated for children in the 

Middle East as well. 

“There are a number of new 

pioneering treatments being 

developed at GOSH to treat 

leukaemia using immune cells, 

and some of these are being 

tested in clinical trials”, explains 

Prof. Vora. “These treatments are 

experimental and are only 

considered when routine 

chemotherapy treatments haven’t 

worked. A Kuwaiti patient will 

soon be the first international 

patient to receive CAR-T cell 

therapy at GOSH.”

CAR-T cell therapy, a type of 

cellular therapy currently being 

trialled at GOSH to treat ALL, 

involves collecting a patient’s 

own white blood cells (or immune 

cells) and modifying them so they 

can attack specific cancers.

“One major issue, especially in 

infants, is the difficulty in 

collecting enough of the right 

type of immune cells (T cells)”, 

Prof. Vora explains. “For such 

cases, new approaches are being 

tested that use T cells from a 

healthy donor but are modified 

using ‘gene-editing’ so they don’t 

need to be matched to the 

patient. This means the cells are 

‘universal’ and can be produced 

in advance and stored frozen, 

ready to be used in multiple 

patients.” 

The gene-edited T cells (called 

UCART19) are given to patients 

immediately after a course of 

chemotherapy and antibody 

therapy. They are expected to 

circulate around the body and 

fight any leukaemia carrying the 

CD19 marker. Responses are 

assessed after one month, and if 

remission had been achieved, the 

patient will proceed to have a 

bone marrow transplant. At that 

stage the cells are removed and 

do not persist long-term.

This innovative treatment is 

currently available at GOSH as 

part of its research trials, and will 

become available in the near 

future to patients from across the 

world once the research phase is 

over. 

“Cellular therapy has the potential 

to revolutionise the treatment of 

leukaemia in children. Currently, it 

provides a chance to treat 

patients who have failed to 

respond to other treatment. If 

further research confirms 

preliminary data on efficacy, in 

future, it will provide a less toxic 

alternative to haemopoietic stem 

cell transplantation,” Prof. Vora 

concludes.

GOSH, who treats 1,500 children 

from the Middle East every year, 

has treated 271  
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GROUND-
BREAKING 
CELLULAR 
THERAPY 
set to revolutionise
treatment for children
with leukaemia
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The Ministry of Health and 

Prevention and Julphar Gulf 

Pharmaceutical Industries 

Manufacturers recently signed an 

agreement to reinforce the 

country’s medicine supplies 

allotted for emergencies, crises, 

and disasters in pursuant to 

Article 4 of the Cabinet Decision 

No. (39) of 2015.

The Ministry of Health and 

Prevention and Julphar Gulf 

Pharmaceutical Industries 

Manufacturers recently signed an 

agreement to reinforce the 

country’s medicine supplies 

allotted for emergencies, crises, 

and disasters in pursuant to 

Article 4 of the Cabinet Decision 

No. (39) of 2015.

H.E Dr. Mohammad Salim Al 

Olama, Undersecretary of the 

UAE Ministry of Health and 

Prevention, and H.E. Dr. Amin 

Hussein Al Amiri, Assistant 

Undersecretary for the Ministry’s 

Public Health Policy and 

Licensing, attended the signing 

ceremony held at the Ministry’s 

office in Dubai. H.E. Dr. Abdul 

Karim Abdullah Al Zarouni, 

Director of the Ministry’s 

Emergency, Crisis, and Disaster 

Operations Center, and Jerome 

Carle, Julphar’s General Manager, 

inked the agreement. 

H.E. Dr. Al Olama reiterated that 

the Ministry’s partnership with 

Julphar is in pursuant to Article 4 

of the Cabinet Decision No. (39) 

of 2015 on the establishment of 

an emergency plan involving the 

country’s medical stocks. He said 

that collaborating with Julphar 

and other pharmaceutical 

companies will ensure sufficient 

medical supplies in the UAE 

during emergency situations. This 

is part of the mandate of the 

Ministry and other health 

authorities and is being 

prioritized as per the directives of 

the wise leadership.

H.E. also praised the company’s 

commitment to support the 

strategic drug stockpile, which is 

one of the leading national 

companies that MOHAP is proud 

to cooperate with, and its success 

in enhancing the quality of the 

UAE national products in the 

pharmaceutical sector and its 

competition in international 

markets, saying that the move is 

a sovereign decision and one of 

the basic elements of modern 

governance in terms of the 

country’s ability to respond to the 

needs of the population 

especially during emergencies.  

Most countries take this vital 

action as well, even those nations 

with vast pharmaceutical 

markets. 

For his part, H.E. Dr. Al Zarouni 

said that the latest agreement 

strengthens the country’s 

medicine supplies with the 

current inventory consisting of a 

range of drugs, from those used 

to treat digestive, respiratory, and 

chronic diseases and infections to 

antibiotics. This partnership, H.E. 

said, helps guarantee sufficient 

stocks of medicines during 

emergencies in line with the 

Ministry’s effort to provide 

world-class patient and hospital 

services. Under the agreement, 

Julphar will meet the identified 

pharmaceutical needs for a year, 

including the supply of three 

months’ worth of ready-to-use 

and raw materials for drug 

manufacturing purposes.

Jerome Carle, General Manager at 

Julphar, said: “We are honored to 

enter into this important 

agreement with the Ministry. As 

one of the largest pharmaceutical 

manufacturers in the region, we 

have a duty to serve and lead by 

example and we are committed 

to positively impact our industry 

and the communities where we 

operate.”

Carle added: “Crisis preparedness 

is a top priority for us and we 

take it very seriously. It is vital 

that the people of the UAE have 

access to high-quality healthcare 

products especially in crisis 

situations and we will work in 

partnership with the Ministry to 

make that happen.”  
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MINISTRY OF 
HEALTH AND 
PREVENTION
partners with Julphar to 
help reinforce
UAE’s medicine supplies
during emergencies
Most states take similar action even nations with vast

pharmaceutical markets
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Dr. Stephen Brookes from The 

University of Manchester also 

discussed the future of 

healthcare, emphasizing the 

collaboration of public and 

private partnerships and global 

initiatives supporting healthcare 

promotions. 

Three panel discussions 

discussed future of healthcare, 

the next breakthrough in pharma 

and the GCC’s implementation of 

machine medicine and 3D 

printing, artificial intelligence and 

robotics. Panelists expressed their 

keen interest in the country’s 

vision and discussed potential 

markets and areas of interests 

amongst the pharmaceutical 

giants.

 KSA and the U.A.E. continue to 

be among the major markets for 

leading industry players and 

strategies opted by drug makers 

and healthcare providers.  

Dr. Azad Moopen- Founder 

Chairman and Managing Director, 

at Aster DM Healthcare said, “In 

alignment with the U.A.E.’s Vision 

2021, we continue to focus on 

fulfilling the need gaps in 

healthcare delivery and remain 

committed to making quality 

affordable healthcare easily 

accessible to people who need it 

the most. I believe in the ‘power 

of now’. We are glad to be at the 

right place, at the right time and 

with the right support to turn the 

vision of world-class healthcare 

locally available into a reality.” 

Forbes Middle East successfully 

concluded the event in 

partnership with- Mecomed, PwC, 

The University of Manchester 

Middle East Centre, Zulekha 

hospitals, Aster DM healthcare, 

United Eastern Medical Services, 

UNISOL and Turkeyana Clinic. 

About Forbes Middle East

Forbes Middle East is a licensee 

of Forbes Media and extends the 

Forbes brand of journalism across 

the Arab world. Forbes Middle 

East’s distinctive editorial style 

attracts a readership of Arab 

leaders, entrepreneurs, C-level 

executives, government officials 

and investors united by a belief in 

the spirit of free enterprise and 

entrepreneurial values.  

Across the region, Forbes Middle 

East sets the pace for preemptive 

business journalism. By 

uncovering trends and 

anticipating opportunities in the 

regional marketplace, each 

monthly issue brings top 

executives the information critical 

to their success – in both Arabic 

and English language editions. 

The magazine researches and 

publishes original rankings, based 

on methodologies set by Forbes 

Media. For more information, 

please visit www.

forbesmiddleeast.com or follow 

us on Facebook, Twitter, 

Instagram and LinkedIn  .
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Forbes Middle East Hosts Its

FIRST
HEALTHCARE 
EVENT
Leading business publication 
provides a platform for 
regulators, senior leaders, 
experts and investors to 
discuss the current trends 
and the way forward in the 
healthcare sector.

Forbes Middle East has held its 

first healthcare event highlighting 

the current trends and potential 

opportunities in the healthcare 

sector, built around a series of 

panel discussions and keynote 

speeches by industry leaders.

Moderated by PwC, conversations 

centered around shaping the 

future of healthcare, finding a 

balance in pharma and 

implementing machine medicine. 

Government representative, His 

Excellency Amin Al Amiri, 

Assistant Under Secretary at the 

Ministry of Health and Dr Ibtesam 

Al Bastaki, Director of Investment 

and Partnership, Dubai Health 

Authority were  part of the 

discussions alongside industry 

stalwarts, including: Dr. Azad 

Moopen, Founder, Chairman and 

Managing Director of Aster DM 

Healthcare; Dr Thumbay Moideen, 

Founder of the Thumbay Group; 

Mohammed Ali Al Shorafa Al 

Hammadi, Managing Director and 

CEO of UEMedical; and Zanubia 

Shams, Co-Chair for Zulekha 

Hospitals. 

Khuloud Al Omian, Editor-in-

Chief of FORBES MIDDLE EAST, 

said “GCC healthcare spending is 

expected to reach $69 billion by 

2020. The healthcare ecosystem 

is currently witnessing a 

significant transformational shift, 

with technology playing a vital 

role. It will be a game changer for 

the sector, with innovation 

playing an important role. The 

private sector, together with 

government authorities will 

continue to be a key partner in 

the long-term development of 

the health industries.”

The event kicked off with His 

Excellency Amin Al Amiri, 

Assistant Under Secretary at the 

Ministry of Health sharing insights 

on the U.A.E.’s healthcare services 

and how the country 

continuously strives to provide 

the best state of art healthcare 

and pharmaceutical services. His 

Excellency highlighted the role of 

technology and innovation and 

shared acumen on the country’s 

growing healthcare expenditure 

to promote healthcare services. 
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DABUR
AMLA
SNAKE OILS 
SPLIT ENDS 
SEAL
Prevention of split ends is the first 

step towards winning the battle 

against damaged hair. Split ends 

are caused by the splitting of the 

hair shaft due to a number of 

reasons. The split, caused by 

everyday wear and tear, usually 

begins near the end of the hair 

shaft and travels upwards. While 

snipping off those ends is the 

most-preferred quick fix, there 

are many effective solutions 

available in the market that can 

soothe damaged hair by restoring 

moisture and vigor. 

Dabur Amla Snake Oil Split Ends 

Seal helps in tackling split ends 

by forming a protective layer 

around hair shafts.

Developed with the goodness of 

trusted Dabur Amla Oil and 

fortified with the Amla Vita Seal 

System, this three-tiered solution 

for rough and damaged hair not 

only helps repair and binds split 

ends but also prevents further 

damage by providing a protective 

coating to the hair shaft. The 

formulation effectively addresses 

the demand for a hair serum that 

repairs split ends from the very 

first application.

Dabur Amla Snake Oil Split Ends 

Seal variant is widely available 

across all supermarkets and 

beauty stores in the UAE. 

Attractively packaged in 50 ml 

bottles for AED 25.  
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bacterial resistance . For example, 

Depart of health, Abu-Dhabi has 

mandated antibiotic stewardship 

programs in all hospitals and day 

surgeries. It is a novel program, 

through which many hospitals 

reduce antibiotics consumption 

and only used it appropriately 

when indicated.  

This is in addition to the soon be 

released a ministerial cabinet 

dgree entitling all hospitals and 

medical centers to have infection 

control program, in addition to 

antibiotics stewardship programs; 

which if not fulfilled the facility 

wouldn’t be able to get or renew 

its license.

What is your future prospects?

We have a vision of getting all 

hospitals in UAE accredited by 

international bodies by 2020. We 

have 140 hospitals across the 

country, 70% of which are 

internationally accredited; as for 

2016 statistics. For ministry of 

health and prevention 30% of 

hospital and 60% of healthcare 

centers have international 

accreditation. In Al Baraha 

hospital, we have got the re-

accreditation now for the second 

time; which ensures patient 

safety of which a large proportion 

in related to efficient infection 

prevention and control.

 

What about the first conference 

(ICAMR), what is its main 

objectives and outcomes?

The main objective of the 

conference is to educate the 

attendees on the importance of 

infection control and prevention 

and antimicrobial stewardship. It 

is to ensure that we all take 

action as the resistance 

organisms are everywhere and 

we are not prevented from this 

problem. We follow the same 

trend in the world, as it is a global 

problem. It’s for the attendees to 

know about the available systems 

and infrastructure and the 

modalities to prevent them. When 

our people are aware of that, they 

will address the problem in a 

better and more active way 

through enthusiastic team.

Through experience exchange 

and making use of local and 

international 

expertise, a better future for 

infection control, combating 

pathogens and 

taking necessary measures will 

occur.

According to World Health 

Organization (WHO), it has been 

declared that if we don’t take any 

action, by 2050, there will be no 

effective antibiotic and we will go 

back to pre- antibiotic era, where 

people suffer from a minor 

infection. This is scary!

Through this conference, we 

succeeded to outreach to all 

targeted healthcare workers and 

they were encouraged to monitor 

and to know more about infection 

control and antibiotics 

rationalization program. 

Obviously, it was previously easy 

to purchase antibiotics from 

pharmacies; this has been 

stopped in 2017.

We have kicked off an awareness 

campaign in the occasion during 

the world antibiotic awareness 

week, to educate people not to 

use antibiotics just to decrease 

high temperature; and leave it to 

the doctor to decide. As it is 

noteworthy that 90% of these 

symptoms are the result of 

viruses, thus, do not need 

antibiotics; with only 10% being 

bacterial infection. It is significant 

then for the doctor to write the 

adequate prescription; as any 

alteration might cause serious 

harm.

We should know that antibiotics 

are a precious thing that should 

be used wisely, otherwise; it 

would have no value afterwards. 

We should then be sure of the 

right dose; and course and to 

complete the course even if we 

feel better earlier. We should also 

note that even prolonged use of 

antibiotics would adversely affect 

bacteria; as it will develop 

resistance.

We wish you all good health and 

safety 

“THIS GIVES POTENTIAL 
TO GETTING INFECTION 
FROM ANOTHER 
COUNTRY; WHICH NEEDS 
DIFFERENT 
MANAGEMENT.”
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 	 Head of internal medicine 

department, Al-Baraha 

Hospital

 	 Head of infection control 

central committee, Ministry of 

Health and prevention

 	 Co-Chairman of the National 

Committee for Antimicrobial 

Resistance 

 

What are the standards followed 

in UAE to control infection?

In ministry of health, we follow 

international standards, as well as 

the Gulf Cooperation council 

manual for Infection Control and 

Center for Disease Control (CDC). 

For the field of combating 

antimicrobial resistance, we 

follow the Global Action Plan for 

World Health Organization 

(WHO).

What are the steps followed so 

to guarantee applying those 

rules and standards?

I have been the head of the 

central infection control 

committee sine end of 2014 and 

co-chairing the national AMR 

committee since 2016, and we 

have implemented the policies 

and protocols that is applied by 

all facilities in the ministry of 

health and prevention. We have 

empowered the infection 

preventionest in all facilities to be 

able to better prevent and control 

infections.

All hospitals in the MOHAP report 

the central committee regarding 

the healthcare associated 

infections, in which we aim to 

look at trends and take actions to 

decrease the incidence of 

infection in patients. We follow 

international standards; in all 

aspects including surgical 

operation rooms, intensive care 

units; or the surrounding 

environment.

 Also, cleaning and sterilization 

are done in accordance with 

international standards and 

approved chemical materials; that 

has been proven safe and 

efficient in killing microbes.

We work to educate both 

patients and doctors; before and 

after any surgical procedure.

How did you manage to achieve 

highest rates of infection 

control.. Have you introduced 

advanced systems or get your 

staff trained on the system and 

available equipment?

The most significant step is the 

continuous monitoring for all 

healthcare associated infections 

in MOHAP facilities, so to know 

the burden of any problem and 

types of pathogens and 

infections. We then design a plan  

centrally to address these issues; 

through a cooperative team from 

different hospitals. We have 

uniformity in the reporting 

system; and we know about 

problems immediately and 

discuss them; and act according 

to international standards.

In case of new incidents, we put 

new plans in accordance with 

international standards; thus, we 

monitor and decrease the 

infection as much as we can.

UAE is hosting around 138 

nationalities, in addition to be a 

touristic spot, does this add 

more challenges for infection 

control?

This gives potential to getting 

infection from other countries; 

which needs different way of 

management, as some infections 

are imported from other area, this 

is done through taking accurate 

history including travel and act 

accordingly.  

 

With regard to medical tourism, 

how do you protect patients 

from other countries from 

catching infections?

Speaking about medical tourism, 

patients usually come for a 

specific medical issue, for which 

we they documents and reports. 

He/she then goes to certain 

well-known doctors in the 

required different fields. In this 

regard, we have renowned 

experts like Qasimi hospital for 

open heart surgeries, and Al 

Baraha hospital for ENT surgeries. 

As the incident of healthcare 

associated infections are low in 

UAE, it is very rare that tourists 

get such infections in UAE.

What is the rates in the field of 

infection control and combating 

pathogens? And is UAE among 

international rates?

In UAE, we have a program for 

combating resistance pathogens 

and infection prevention and 

control; in which we follow 

international standards. We are 

closely monitoring some 

microbes for more than 3 years; 

especially that have developed 

resistance for more than one 

antibiotic. We are like any other 

country; but we have good 

monitoring.

Are there monitoring systems to 

prevent over the counter 

dispensing of antibiotics, and 

keep it just to what is adequate; 

so to avert bacteria developing 

resistance?

In UAE, we have a mandate to 

prevent dispensing antibiotics 

without prescription and this has 

been tightly followed especially 

recently with the spread of 

resistance organisms in the world. 

Different authorities also have 

other mandates to prevent the 
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one-stop shop for health tourists 

to attain seamless healthcare 

coordination, second medical 

opinions, flight bookings, visas, 

accommodation, airport transfers, 

leisure activities and post 

treatment support.

Health tourists coming to Dubai 

for treatment can access more 

than 600 medical packages 

through our website www.dxh.ae 

or DXH mobile App. Interactive 

services are available thru live 

chat assistance on the website to 

help website visitors for any 

information required to avail the 

packages in Dubai.

The SmartCare team can assist 

with cost comparisons, finding 

the right specialist and managing 

appointments, to ensure ease of 

travel. The SmartCare 

membership can include services 

like visa processing, flight and 

hotel bookings and logistics 

coordination based on the level 

of membership.

The DXH SmartCare also offers a 

smart electronic health passport 

that can include health records 

and reports of the treatment 

received in Dubai with help of the 

SmartCare team. Medical tourists 

can access these records any 

time for continuity of care after 

returning to their home country.

Finally, Dr. Marzouqi added that 

Dubai aims to provide special 

care to medical tourists even 

before their arrival, through its 

online portal; that offers 

necessary information about 

Dubai; including visa, medical 

travel insurance, complain 

management system and patient 

rights responsibility.

 

Global Index and Awards for 

Medical Tourism Destinations

The forum also launched the very 

first Dubai International Health 

Tourism award featuring four 

categories. The categories 

include most exceptional medical 

tourism initiative, most 

exceptional health prevention and 

treatment initiative, most 

exceptional patient care and 

customer service initiative and 

the most exceptional patient 

safety and quality of health 

services initiative.

Global Medical Tourism Council 

also announced the release of 

global index for classifying 

medical tourism destinations all 

over the world; during the Dubai 

International Health Tourism 

Forum. 
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 	 Health tourism services in 

Dubai is one of a kind globally

 	 Dr Layla Al Marzouqi : We 

aspire to host half million 

health tourists by 2020.

 	 Dubai Health Authority (DHA) 

launches smart electronic 

health passport for health 

tourist in partnership with The 

Health Bank.

 	 More than 600 treatment 

packages available via website 

and Smart application

Dubai International Health 

Tourism Forum (DIHTF) recently 

concluded in Dubai focusing on 

reimagining the healthcare 

experience travel. In parallel to 

the forum, Arab Heart 

interviewed Dr. Layla AlMarzouqi, 

Director of Health Tourism 

Council, Dubai Health Authority 

(DHA).

“The 2 day forum saw more than 

1000 delegates and was the first 

edition of the forum. What makes 

the forum special is the rich 

program and the interactive 

discussions that addresses latest 

updates in the field of medical 

tourism.

The forum featured 40 regional 

and international experts through 

eight interactive and 23 

specialized lectures. This is in 

addition to the accompanying 

exhibition that featured more 

than 50 local and international 

healthcare service organizations 

from 25 different countries ; 

along with more than 100 hosted 

buyers from regional and 

international countries.

Speaking about Dubai’s 

proposition of health tourism Dr. 

Marzouqi said, “Dubai health 

experience aims to promote 

Dubai as a global destination of 

health tourism”. She added that 

there is an ambitious plan to host 

500,000 health tourists by 2020.

Dr. Marzouqi further elaborated 

that Dubai has launched DXH 

SmartCare in collaboration with 

the Health Bank. It serves as a 

DR LAYLA AL 
MARZOUQI 
Director of Health Tourism Council, 
Dubai Health Authority (DHA).
We aspire to host half million health 
tourists by 2020.

“HEALTH 
TOURISM 
SERVICES 
IN DUBAI IS 
ONE OF A 
KIND 
GLOBALLY”
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جراحة مسالك بولية وتناسلية
Urology

مركز البروفيسور السامرائي الطبي
Professor Al Samarrai Medical Center

00971 4 4233669  |  UAE

دكتور حسام عبيدات
Dr. Husam M. Obeidat

00962 6 5520555   |  JORDAN

جراحة تجميل
Plastic Surgery

موهين رانجاسوامي
Dr. Mohan Rangaswamy

00971 50 5533256   |  UAE

د. سوزان البخيت
Dr. Suzan Bakhit

00962 775 922 500   |  JORDAN

جراحة تجميل الوجه
Facial Plastic Surgery

اليان تينيباون
Alain Tenenbaun

0041 (0) 764177315   |  Switzerland

تجميل الجهاز التناسلي
Cosmetic and Sexual Aesthetic 

د. شريف وكيل
Dr. Sherif Wakil

0044 (0) 207 467 5340   |  LONDON

أمراض وجراحة نسائية وتوليد وعقم
Gynaecology

دكتورة سهام اللوزي
Dr. Siham Al-Lozi 

00962 6 4654202   |  JORDAN

د. براوليو براموا
Dr. Braulio Peramo

00971 3 702 4000   |  UAE

جراحة العظام والمفاصل
Orthopedic Surgery 

د. سعيد آل ثاني
Dr. Saed Al Thani

00971 4 2888812   |  UAE

جراحة عامة والجهاز الهضمي والمنظار
Gastroenterology 

د. محمد خريس
Dr. Mohammad Khrais

00962 79 7557003   |  Jordan

أمراض جلدية وتناسلية
Dermatology 

د. حسين كريشان
Dr. Hussien Kraishan

00962 6 5603300   |  JORDAN

د. ريم القاسم – مركز الخليج للتشخيص
Dr. Reem Al-Qasem

00971 2 6658090   |  UAE

الطب الطبيعي والتأهيل
Physio- Therapy & Rehabilitation 

د. يوسف سرحان
Dr. Yousef Sarhan

00962 79 556 4932   |  Jordan

مراكز الليزر
Laser Centers

ماي تايم
My Time

00962 6 5603300   |  JORDAN

تغذية سريرية
Clinical Nutrition

د. لورا فرح وهاب
Dr. Laura Farah Wahhab

00962 6 4644281   |  JORDAN

دكتور نيوترشن
Dr. Nutrition

+971 (0)  4 2040780   |  UAE

مختبرات طبية
Labs

مختبرات ألفا الطبية
Alpha Medical Labs

00962 6 4633306   |  JORDAN

مختبرات المؤتمن
Trusted Medical Labs

00962 79 9766667   |  JORDAN

مستشفيات
Hospitals

مستشفى برجيل
Burjeel Hospital

00971 2 5085555   |  UAE

المستشفى السعودي األلماني - دبي
Saudi German Hospital - Dubai

00971 4 3890000   |  UAE

شركات سياحة عالجية
Tourism Business Companies

بوابة األردن للسياحة العالجية واالستشفائية
Jordan’s Gateway to Medical and 

Wellness Tourism

00962 6 4614133   |  JORDAN

MediMantra

MediMantra- Tourism Business in 

Jordan

00962 6 5516556   |  JORDAN

مراكز طبية
Medical Center

مركز بي آر سي لإلخصاب
PRC Fertility Center 

00971 4 3758557   |  UAE

المركز االلماني الطبي 
German Medical Center  

00971 4 432 2989   |  UAE

مركز العين لإلخصاب 
Al Ain Fertility Center  

00971 3 702 4000   |  UAE

شركات
Companies

Orient Planet

00971 4 456 2 888   |  UAE

CommuniGate

00971 4 45 46 093   |  UAE

Nanohealth

00971 4 456 2 888   |  UAE

Institut Biochimiqu SA (IBSA)

00966 13 858 4648   |  UAE

Fidia Pharma Middle East

00971 4 3930231   |  UAE

DubaiMED

00971 4 3333 543   |  UAE

Igenomix UAE

00962 799960131   |  UAE

Medway

00971 4 4219755   |  UAE
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World-Class Updates on Paediatric Neurology3 - 6 May 2018 Dubai, UAE

2nd Annual

CME
Accredited

Some of our Key Speakers

EXCLUSIVE 10% DISCOUNT
for JO Heart subscribers Please use the code DIPNC18JOH to avail the discount

Book by: 18 April 2018

DON'T MISS OUT OUR PET1 AND PET2 COURSES

AN INITIATIVE BYMEDIA PARTNERS

SUPPORTED BY

www.IPNCongress.com

info@IPNCongress.com+971 4 361 9616

or  visit 

For more information
or to register,
contact us at:

Dr. Raidah S. Albaradie,
MD, ABMS, EMSHA, Consultant Paediatric Neurologist, Epileptologist, 
Director Comprehensive Epilepsy Program, Chairwoman, Paediatric 
Neurology Department, King Fahad Specialist Hospital Dammam,
President, Saudi Epilepsy Society, KSA
Topic: Withdrawal of AED therapy

Dr. Nabil Al Macki,
MD, DCH, MRCPCH (UK), FRCPC, Consultant Paediatric Neurologist, 
Head of Paediatric Neurology, Royal Hospital, Oman
Topic: Approach to Childhood Dystonia

Topic: Paediatric Brain Death Exam

Dr. Waseem Mahmoud Fathalla,
Division Chief, Paediatric Neurology Department,Al Mafraq Hospital, UAE

Dr. Mohamed El Hadi Al Malik, 
M.D, Division Chief, Paediatric Neurology Clinics,
Tawam Hospital, UAE
Topic: Quality care in Acute Paediatric  Neurology



Editor`S Letter
Medical tourism has witnessed huge advancements in the last few 

years, due to increased interest of patients to seek medical 

quality, novel treatments and experienced doctors; whether in the 

Arab region or worldwide.

It is also because some patients are still on the waiting list to get 

treated in their home countries; so, they sometimes opt to end 

their suffering and get medical care in another country.

This advancement has been accompanied with hosting countries 

developing their technologies and patients’ security and privacy 

strategies.

As Dr. Laila Al-Marzouki, head of Dubai Medical Tourism Program, 

and Global Medical Tourism Council has stated, UAE in general 

and Dubai in particular, are progressing very well, aiming at 

hosting 500,000 patients by 2020; in diversity of specialties, 

most important of which are orthopedic surgery, ophthalmology, 

infertility, plastic surgery, dentistry, among others.

In this regard, technology has been advanced so to conform with 

global innovations; so, Dubai can provide the best diagnosis and 

treatment.

It worth noting that tourists can now get medical visa and enjoy 

their full rights throughout the process; with 80% of Dubai 

hospitals accredited internationally and are ready to host tourists 

from all over the world.

There is also new insurance program that can cover complications 

that might occur.

Dr. Fawzy Al-Hamawy, head of Private Hospitals Association in 

Jordan has also talked about the position of Jordan in medical 

tourism; as it hosts patients in different specialties like for 

example, neurosurgery, heart surgery and kidney transplant.

Through this issue of Arab Heart, you will find pick of medical 

issues, news and studies that will enrich your knowledge by 

innovative and reliable content; with a group of high profile 

medical experts across the region on the topic of medical 

tourism. 

Finally, we wish you comfortable stay and good experience with 

medical tourism; crowned with total cure.
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Dabur Amla Snake Oils Split 
Ends Seal
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First Healthcare Event
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Prevention
partners with Julphar to help 
reinforce UAE‘s medicine 
supplies during emergencies
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