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مجلة غري دورية تصدر عن األمانة العامة التحاد األطباء العرب

رئـيـس المجلـس األعلى
الدكتور سليم أبي صالح

األمني العام
األستاذ الدكتور أسامة رسالن

نقدم لكم أكرث من 20 دبلوم مهني
وبرامج ودورات تدري�بية مهنية عديدة

للعاملني فى الحقل الصحي

مهارات وقدرات مهنية تنافسية
تواكب أحـدث المعاي�يـــر الدوليــة

أبواب المستقبل

د. الشيخ صديق بدر
د. عدنان عبدالله خليل الضمور

د. أحمد قاسم البوش
د. باسم نعيم

د. رشيد جنان بن أحمد
د. سيد مؤمن

د. صالح عمر
د. عبدالقادر الطرفاي

د. عبدالقوي الشمريي
د. عبدالله عبدالكريم عثمان

د. محمد األمني
د. محمد حسان محمد صالح مغرب�ية

د. محمد حسن ضاهر
د. محمد يوسف

د. منري بن محمد بن سالمة
د. نظام نجيب محمود عبدالحليم

د. وليد خالد كامل الحديثي

نائب األمني العام
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األمني العام المساعد

السودان
األردن

لبنان
فلسطني - غزة

الجزائر
جزر القمر

جيبوتي
المغرب

اليمن
السودان
موريتانيا

سوريا
الصومال - هرجيسا

الصومال - مقديشو
تونس

فلسطني - الضفة الغرب�ية والقدس
العراق

الهيئة االستشارية

الناشر: شركة فورساميا
رئيس مجلس اإلدارة: أ. نديم مراد

الرٔي�يس التنفيذي: د. محمد السواح
مدير التحري�ر واإلخراج الفني: أ. أسعد أبو قاعود

مشرفة التسوي�ق: د. مروة نبيل
مسؤولة المتابعة والعالقات العامة: د. أمل أمني

اإلدارة العامة لإلعالم والتعاون الدولي
اتحاد األطباء العرب

هيئة التحري�ر:
رئيس التحري�ر: د. عصام السيد

أسرة التحري�ر:
أ. عبدالله سعد

أ. أحمد فتحي
أ. وائل أمني

أ. أسامة عرابي
أ. خالد عفيفي

كافة اآلراء المنشورة بالمجلة تعرب عن وجهة نظرا أصحابها، وال تعكس بالضرورة وجهة نظر اتحاد األطباء العرب
أو هيئة تحري�ر المجلة أو هيئ�تها االستشارية أو الشركة الناشرة للمجلة.
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الهيئة العرب�ية العتماد الربامج 
ACAPP والشهادات المهنية

الهيئة العرب�ية العتماد الربامج والش���هادات المهنية ACAPP هيئة 
علمي���ة مس���تقلة تض���م نخبة م���ن خرباء الط���ب العرب ف���ى مختلف 
التخصص���ات الطبي���ة، وته���دف إل���ى مراجع���ة وتقي�ي���م المحت���وى 
العلمي ألنش���طة »التطوي�ر المهني المستمر« CPD والشهادات 
والربام���ج التدري�بي���ة المتخصص���ة الت���ي يحص���ل عليها الممارس���ون 
الصحيون العرب، والتي تقدمها المؤسسات المهنية والتعليمية 

داخل وخارج الوطن العربي.

ت���م إنش���اء الهيئ���ة بموجب ق���رار المجل���س األعلى التح���اد األطباء 
الع���رب ف���ي اجتماع���ه التاس���ع والثالثني ال���ذي عقد في دمش���ق، 
سوريا، في 16 أبري�ل 2005؛ وتم الت�أكيد على ذلك في القرار رقم 
3 الصادر عن مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية الثامنة 
والثالثني المنعقدة في شرم الشيخ، مصر، والذي نص في فقرته 
العاش���رة على الموافقة على إنشاء هيئة عرب�ية العتماد الربامج 

والشهادات المهنية.

وفي االجتم���اع األول الذي عقده المجلس األعلى للهيئة العرب�ية 
العتم���اد الربام���ج والش���هادات المهني���ة ACAPP ي���وم االثن���ني 21 
نوفم���رب 2016 في القاه���رة؛ ناقش واعتمد أعضاء مجلس اإلدارة،  
أه���داف الهيئ���ة ولوائحه���ا الداخلي���ة وخططه���ا التش���غيلية، التي 

وضعها عدد من خرباء التعليم الطبي المهني.

الرؤية
أن نكون هيئة معرتف بها إقليميا ودوليا 

كأكرث هيئة  ذات مصداقية وثقة في 
مجال اعتماد أنشطة »التطوي�ر المهني  

المستمر« CPD في العالم العربي.

الرسالة
• تقديم خدمات االعتماد التي 
تضمن جودة وفعالية أنشطة 

التطوي�ر المهني المستمر 
المقدمة إلى المتخصصني في 

الرعاية الصحية في العالم العربي

• تسهيل االعرتاف باعتمادات 
شهادات وبرامج »التطوي�ر 

CPD »المهني  المستمر
بني الدول العرب�ية

س���ارعت نقاب���ات وجمعي���ات طبية عل���ى مس���توى العالم العرب���ي في نجدة 
أهالينا في س���وريا ج���راء المصاب الجلل ال���ذي حل بها، عقب الزل���زال المدمر  

الذي ضرب كال من  سوريا وتركيا  يوم 6 فرباير 2023 .
 

ونح���ن في اتح���اد األطباء العرب كممث���ل للنقابات والهيئات الطبي���ة العرب�ية، 
نثم���ن بمزي���د من  الفخ���ر واالعت���زاز تح���ركات النقاب���ات الطبي���ة المختلفة في 
تقدي���م أوجه الدع���م الطبي للمصاب���ني، واإلغاثي للمتضرري�ن، والذي يجس���د 

صميم رسالة ورؤية االتحاد .

وهنا نؤكد أن االتحاد كان من أوائل المنظمات التي تحركت بشكل مباشر فور 
وق���وع الزلزال المدمر للتخفيف من معاناة األس���ر الس���ورية المتضررة وذلك 
م���ن خالل لجن���ة اإلغاثة والطوارئ، والتي تعمل على تنفيذ ثالث مش���روعات 

إغاثية وهى توفري مواد تدفئة و توفري السالت الغذائية و المأوى.

ووفق���ا إلحصائية حديثة وثقتها جهات عدي���دة ونقلتها وكاالت أنباء عالمية، 
في نهاية شهر فرباير 2023 ، فقد بلغ عدد القتلى جراء الزلزال المدمر الذي 

ضرب سوريا وتركيا المجاورة أكرث من خمسني ألفًا.

وبلغ عدد القتلى في س���وريا وحدها 5951 ش���خصًا، ف���ي وقت أحصت الهيئة 
العام���ة الرتكي���ة إلدارة الكوارث »آفاد« مقتل 44.374 ش���خصًا، ما يرفع حصيلة 

البلدين إلى 50.325 شخصًا. 

وتس���بب الزل���زال ف���ي دم���ار هائل ف���ي مناطق واس���عة من محافظ���ات حلب 
)ش���مال( وإدلب )ش���مال غرب( وحماة )وس���ط( والالذقي���ة وطرطوس )غرب(، 

ليضاعف مآسي هذا الشعب المنكوب . 

ه���ذا الواقع األليم، دفع ع���دد كبري من الجمعيات والنقاب���ات الطبية العرب�ية، 
لتقديم الواجب اإلنساني، بإغاثة األشقاء السوري�ني، فمن النقابات من نسق 
ع���ن طري�ق الس���فارة الس���ورية، مع الهالل األحم���ر العربي الس���وري ووزارة 
الصحة إليصال القوافل الطبية، ومنها من يقوم بالتنسيق مع نقابة األطباء 
الس���ورية بشكل مباشر إليصال المس���اعدات االنسانية، في وقت عمدت فيه 
نقابات طبية أخرى إلى إرسال طواقم طبية لتقديم الدعم الطبي للمصابني.

وف���ي ه���ذا الص���دد، يتابع اتح���اد األطباء العرب ع���ن كثب تط���ورات الكارثة في 
سوريا مع الدكتور محمد حسان مغرب�ية األمني العام المساعد التحاد األطباء 
العرب بس���وريا، للوقوف على احتياجات وحجم المس���اعدات المطلوبة خاصة 

في شمال سوريا حيث أنها المنطقة األكرث تضررًا.

وال يفوتن���ا أم���ام الكارث���ة اإلنس���انية ف���ي س���وريا وتركي���ا، أن نوج���ه الدع���وة 
للمجتم���ع الدول���ى والمنظمات الدولية  بضرورة العم���ل على تواصل تقديم 
المس���اعدات اإلنس���انية المختلفة لتخفيف معاناة الشعب السورى، والعمل 

على المساهمة في إعادة إعمار سوريا.

الواجب اإلنساني
وإغاثة األشقاء

األستاذ الدكتور أسامة رسالن
األمني العام التحاد األطباء العرب
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لجنة تعريب العلوم الطبية ب�االتحاد:
نسعى لدراسة العلوم الطبية باللغة العرب�ية

األطباء العرب.. يطلق مشروع إغاثة عاجلة 
للمتضرري�ن من الزلزال بسوريا

أك���د اتح���اد األطب���اء العرب على لس���ان أمين���ه العام 
د. أس���امة رس���الن، تضامن���ه الكامل مع س���وريا، في 
مواجهة الزل���زال المدمر الذي ضرب البالد، وتس���بب 
في س���قوط اآلف الضحايا والمصابني، وتدمري مئات 
المباني السكنية والمنشآت، والذى بلغت قوته 7.9 
درجة عل���ى مقياس ريخرت؛  وتق���دم بخالص التعازي 
والمواس���اة للش���عب الس���وري في ضحاي���ا الزلزال، 
معربا عن مواساته ألهالي الضحايا، وداعيا المولى 
ع���ز وجل، أن يتغمد الضحايا بواس���ع رحمته، وأن َيُمّن 

على المصابني بالشفاء العاجل.

وف���ي مب���ادرة تضامني���ة طارئ���ة، أكد االتح���اد أنه تم 

اإلعداد وتنفيذ مش���روع »إغاث���ة عاجلة« لمتضرري 
الزالزل، على شكل سالت غذائية ومواد تدفئة.

كم���ا أش���اد أ.د. رس���الن، بمواق���ف بع���ض النقاب���ات 
الطبي���ة العرب�ي���ة وال���دول العرب�ي���ة الت���ي س���ارعت 
م���ن  للمتضرري����ن  اإلنس���انية  المس���اعدات  بإرس���ال 
الزل���زال المدم���ر ال���ذى ض���رب تركي���ا وس���وريا مطلع 
فرباي���ر 2023، مؤك���دا عل���ى ض���رورة اس���تمرار دعم 
الش���عب السورى في هذه المحنة الكبرية؛  وقال، 
أن األمان���ة العام���ة لالتح���اد ت�تابع عن كث���ب تطورات 
الكارث���ة ف���ي س���وريا مع د. محم���د حس���ان مغرب�ية، 
األم���ني العام المس���اعد لالتحاد بس���وريا، للوقوف 
على احتياجات وحجم المساعدات المطلوبة، خاصة 

في شمال البالد حيث أنها المنطقة األكرث تضررا.

كم���ا ن���وه رس���الن، ال���ى أن االتح���اد كان م���ن أوائ���ل 
المنظم���ات التي تحركت بش���كل مباش���ر فور وقوع 
الزل���زال المدم���ر للتخفي���ف آث���اره؛ وذل���ك م���ن خالل 
لجن���ة اإلغاثة والطوارئ، والت���ي تعمل على تنفيذ 
ثالث مش���روعات إغاثية وه���ى توفري: مواد تدفئة 

وسالت غذائية ومأوي مؤقتة.

ف���ي إط���ار تفعي���ل دور »اللجن���ة العرب�ي���ة لتعريب 
العل���وم الطبية« إحدى اللجان المنبثقة عن اتحاد 
األطب���اء العرب، والتي توقف نش���اطها منذ فرتة 
كب���رية، عق���دت اللجن���ة اجتماعا عرب تقني���ة زووم، 
برئاسة أ.د. خالد أحمد الصالح )الكويت( و د. قاسم 
سارة )سوريا( مقرر عام اللجنة، وعدد من أعضاء 
اللجن���ة ذوى الكفاءة والخ���ربات في مجال تعريب 

العلوم المختلفة.

وح���رص الحضور عل���ى ت�أكي���د اله���دف الرئيس من 
باللغ���ة  الطبي���ة  العل���وم  تدري���س  اللجن���ة وه���و 
الت���ي تحقق���ت  االنج���ازات  بالبن���اء عل���ى  العرب�ي���ة 
س���ابقا، والعمل على مواصلة إحراز المزيد منها، 
م���ن خ���الل التع���اون م���ع المؤسس���ات ذات الصلة 
بالتدريس الطبي والصحي والمؤثري�ن في اتخاذ 

القرارات الرسمية.

كما وضع المش���اركون في االجتم���اع األول للجنة 
التعريب، ع���ددا من األه���داف الت�كتيكية لتحقيقها 
عل���ى الم���دى القص���ري، وم���ن بينه���ا: بناء جس���ور 
قوية للتواصل وعقد الش���راكات مع المؤسسات 
المعني���ة بالتدريس باللغة العرب�ية، والتواصل مع 
المتخصصني بالذكاء االصطناعي ووزارات اإلعالم، 
وتفعي���ل الحمالت اإلعالمية ح���ول أهمية القضايا 

ذات الصلة بالتعليم باللغة العرب�ية

الم���دى؛  األخ���رى قص���رية  اللجن���ة  أه���داف  وم���ن 
تش���كيل لج���ان فرعية ت�تبع مباش���رة اتح���اد األطباء 
الع���رب، للتعاون والمتابعة م���ع األطراف المعنية 
ف���ي مج���االت تعزي����ز التعليم الطبيع���ي والصحي 
باللغ���ه العرب�ي���ة، عالوة عل���ى إنش���اء مجله طبية 

وعلمي���ة محكمة باللغة العرب�ي���ة؛ وأتفق الحضور 
بع���د مناقش���ات مس���تفيضة، عل���ى العم���ل برؤية 
واضح���ة ت�تمثل في: بناء البيئة التي تش���جع على 
تدريس الطب باللغة العرب�ية، عرب تحقيق الشروط 
لمناه���ج  والرتجم���ة  الت�ألي���ف  مث���ل  ل���ه  الالزم���ة 
التدريس وإزال���ة العراقيل التي تعرقلها، وتحفيز 
التفاعل المجتمعي، واعتماد التطبيقات الناجحة 

في كليات الطب.

أم���ا ع���ن رس���الة عم���ل اللجنة، فتش���مل: تحس���ني 
ج���ودة الرعاية الصحية والمحافظة على س���المة 
المرض���ى وتعزي����ز البحوث ومواكبة المس���تجدات 
م���ن  المثل���ي،  باالس���تفاده  الط���ب  تعلي���م  ف���ي 
الم���وارد المتاح���ة م���ن الق���وة البش���رية الماهرة 
والرتجم���ة والت�ألي���ف للمناه���ج الدراس���ية باللغة 

العرب�ية وتشجيع إتقان لغه أجنبية أو أكرث.

د. قاسم سارةأ. د. خالد أحمد الصالح
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اتحاد األطباء العرب يشارك في »ملتقى 
المستشفيات العرب�ية« الرابع والعشري�ن

التح���اد  والعش���ري�ن  الراب���ع  الملتق���ى  اخت�ت���م 
المستش���فيات العرب�ي���ة آعمال���ه وفعاليات���ه يوم 
بمش���اركة  وال���دي عق���د  يناي���ر 2023،   11 األربع���اء 
الصحي���ة  الرعاي���ة  ق���ادة  م���ن  ب���ارزة  ش���خصيات 
الش���رق  منطق���ة  ف���ي  واألكاديمي���ة  والعلمي���ة 

األوسط وشمال افريقيا.

كم���ا حض���ر الملتق���ى د. عص���ام الس���يد مستش���ار 
أمني ع���ام اتحاد الطباء العرب لالع���الم والتعاون 
الدول���ي، نيابة عن أ. د. أس���امة رس���الن أمني عام 
االتح���اد، و ش���ارك ف���ي الملتق���ى ممثل���ون ع���ن 
جامع���ة الدول العرب�ي���ة، ووزارات الصح���ة العرب�ية، 
ومنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، 
والمكت���ب التنفيذي لمجل���س وزراء الصحة العرب، 

إضاف���ة إلى نقاب���ات األطب���اء والتمري���ض العرب�ية 
والعدي���د م���ن المنظم���ات والجمعي���ات الصحي���ة، 

وغريها من المؤسسات العرب�ية ذات العالقة.

بع���ض  تج���ارب  اس���تعراض  الملتق���ى  وش���هد 
مؤسس���ات الرعاي���ة الصحي���ة ومب���ادرات متباين���ة 
للتغلب عل���ى أب���رز التحديات التي تواج���ه القطاع 
ع���دة  الملتق���ى  ناق���ش  كم���ا  العرب���ي،  الصح���ي 
موضوع���ات كان م���ن أبرزه���ا: الس���ياحة العالجي���ة 
ف���ي ال���دول العرب�ي���ة، وتنمي���ة ق���درات ومهارات 
قادة العمل الصحي وأبرز المبادرات الناجحة في 
هذا الص���دد، والت�كامل الصحي العربي، وغري ذلك 
م���ن مواضي���ع ذات صل���ة بصحة المواط���ن العربي 

وتطوي�ر الخدمات المقدمة بهذا المجال.
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الهيئة العرب�ية العتماد الربامج والشهادات 
المهنية.. حصاد 2022

أعلنت الهيئة العرب�ية العتماد الربامج والشهادات 
المهني���ة التابعة التح���اد األطباء الع���رب، حصادها 
لعام 2022، على المستويات التنظيمية والفنية؛ 
وقال بيان صادر عن الهيئة، إنه على المس���توى 
التنظيمي،قد عقدت الهيئة، سلس���لة اجتماعات 
دوري���ة للجن���ة التنفيذي���ة لمتابع���ة س���ري العم���ل 
بالهيئة، وجرى عق���د اجتماعني دوري�ني لألمانتها  
العامة لمناقش���ة ما تم انجازة من العمل ووضع 

خططها المستقبلية.

وم���ن الناحي���ة الفني���ة، أش���ار بي���ان الهيئ���ة إل���ى 
اعتم���اد 8 فاعليات علمي���ة متنوعة بني مؤتمرات 
طبي���ة ووي�بينارات ودورات تدري�بية واالنتهاء أيضا 
من معاي�ري اعتماد الربام���ج والدبلومات المهنية 

وكذلك اإلجراءات المتعلقة باالعتماد. 

وش���اركت الهيئ���ة خ���الل الع���ام، ف���ى ع���دد م���ن 
المؤتمرات العلمية، أبرزها المؤتمر 30 للجمعية 

المصري���ة لمكافحة العدوي، والمؤتمر 46 التحاد 
االطباء العرب فى لبنان.

وكش���فت الهيئ���ة عن البن���ود التي يج���رى العمل 
عليه���ا خالل ع���ام 2023، وأبرزها؛ إص���دار وطباعة 
الدلي���ل التعريف���ي بالهيئ���ة، ودراس���ة المناه���ج 
م���ن  المقدم���ة  المهني���ة  للدبلوم���ات  العلمي���ة 
المعه���د العربي للتنمية االمهنية االمس���تدامة 
»معتمد« العتمادها من الهيئة، وكذلك دراس���ة 
اعتماد ع���دد من الربام���ج التدري�بي���ة والمؤتمرات 
العلمي���ة لع���دد م���ن الهيئ���ات بالوط���ن العرب���ي؛ 
كما تس���تعد الهيئة للمش���اركة بالربنامج العلمي 
لمؤتم���ر WFME المزم���ع عق���ده ف���ى جمهورية 
مص���ر  العرب�ية خالل عام 2023، والعمل أيضا على 
عق���د بروتوك���والت تع���اون وش���راكة م���ع هيئ���ات 
االعتم���اد االقليمية والدولية، إضافة إلى العمل 
عل���ى ض���م عدد اك���رب م���ن خ���رباء التعلي���م الطبى 

واالعتماد كمحكمني بالهيئة.

لم���د ي���د العون في ظل أزمة الزلزل الذي ضرب دولتي س���وريا وتركيا مطلع ش���هر فرباير 2023، 
نظم المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة »معتمد« بالتعاون مع مركز »وعى« دورة 
تدري�بية، للتعريف بمبادئ اإلس���عافات األولية، لعدد من األطباء ش���باب س���وريا واألردن وتركيا؛ 
وقدم المعهد دورة تدري�بية عن اإلسعافات األولية ل� »مؤسسة أطباء المتوسط«،  بحضور ما 
يقرب من 300 طبيب من شباب أطباء سوريا في المناطق المتضرره بالشمال السورى وأطباء 

من األردن وتركيا.

وتضمن التدريب، الذي قدمه الدكتور محمود الش���ني عرب اإلنرتنت، وعلى مدار 4 أيام: التعريف 
بالمب���ادئ األولي���ة لإلس���عافات األولية، والتدري���ب على التعامل الس���ليم في ح���االت اإلنعاش 
القلب���ي الرئ���وي، وكيفية التعام���ل مع النزيف والج���روح والحروق والكس���ور والجبائر وإصابات 

العمود الفقري والتشنجات واألزمات القلبية.

»معتمد« ينظم دورة إسعافات أولية 
للشباب العربي بسوريا وتركيا

د. أشرف إسماعيل، رئيس
الهيئة العامة لالعتماد
والرقابة الصحية بجمهورية

مصر العرب�ية، خالل مشاركته 
بالجلسة االفت�تاحية لفعاليات 
ملتقى ومعرض اتحاد 
المستشفيات العرب�ية 24
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أخبار االتحاد

لم يكن اس���تمرار التحديات الخاصة بجائحة كورونا 
)كوفي���د 19( عائق���ا أم���ام مس���رية التط���ور الت���ي 
المهني���ة  للتنمي���ة  العرب���ي  المعه���د  يخوضه���ا 
المس���تدامة »معتم���د« ب���ل كان دافع���ا إلى مزيد 

من العمل المتطور والمتميز.

وش���ّكل ع���ام 2022 امت���دادا لمرحل���ة زمني���ة هامة 
وفارق���ة ف���ي مس���رية نش���أة وتطوي����ر المعه���د، 
وت�أكيًدا على اس���تمرارية مرحل���ة النمو الثالثة من 
حيث تحوي�ل معظم األعمال واألنشطة من أساليب 
التعليم المباش���ر إلى وسائل التعليم اإللكرتوني 
ع���ن بع���د، لمواكب���ة المس���تجدات العالمي���ة ف���ي 

مجاالت التدريب والتعليم.

وبلغة األرقام، بلغ العدد اإلجمالي للمستفيدين 
المعه���د م���ن األطب���اء والعامل���ني  أنش���طة  م���ن 
ف���ي المجال الصح���ي )1456( مس���تفيدا خالل عام 
2022، َضِم���ن »معتم���د« م���ن خالله���م اس���تدامة 
أداء الفعاليات واألنش���طة العلمية بكفاءة عالية 
الس���وق  التدري�بي���ة ف���ي  لمواكب���ة المس���تجدات 

التنافسي.

فق���د تع���ددت أنش���طة وفاعلي���ات المعهد خالل 
الع���ام من )دبلومات مهنية، ش���هادات مهنية، 
علمي���ة(  ون���دوات  مؤتم���رات،  تدري�بي���ة،  دورات 
ف���ى التخصصات التالية: مكافح���ة العدوى، طب 
االس���رة، الج���ودة الصحية، ادارة المستش���فيات، 
الرياض���ي،  الط���ب  العظ���ام،  تش���وهات  اص���الح 
الرعاية المت�كاملة لمرضى السكر، ادارة االزمات 
والكوارث الطبية، التغذية الس���ري�رية، والتعليم 
الطبى؛ وهدفت الفعاليات االرتقاء بالمستوى 
المهن���ي للطبيب العربي وجميع أعضاء الفري�ق 

الصحي: أسنان، صيدلة، تمريض، ومهن طبية.

وبالتحلي���ل اإلحصائ���ي، بل���غ عدد الدارس���ني خالل 
الدبلوم���ات  م���ن  دفع���ة   )21( ف���ي   2022 ع���ام 
والش���هادات المهنية المتخصصة )702( دارس���ا، 
وتخرج���ت خالل ه���ذا العام )8( دفع���ات بإجمالي 
)224( خري�جا، ليتجاوز ع���دد خري�جي المعهد على 
م���دار ال���� 17 عام���ا الماضية حاجز ال���� 6 آالف خري�ج؛ 
التدري�بي���ة  العلمي���ة  األنش���طة  صعي���د  وعل���ى 
تدري�بي���ة،  دورات  تضمن���ت:  فق���د  المتع���ددة،  
ورش عم���ل، ن���دوات تعليم ع���ن بع���د، مؤتمرات 

المعهد العربي 
»معتمد« يواصل
مسرية التطور
ب� 1456 مستفيدا 
خالل 2022

علمي���ة، وأي���ام علمي���ة مفتوح���ة، بل���غ إجمالي 
عدد المشاركني بها خالل العام نحو )754( طبيبا 

وعامال بالحقل الصحي.

وعلى صعيد المجاالت التطوي�رية، فقد استحدث 
المعهد عدد )4( شهادات مهنية متخصصة في 
مج���االت: العي���وب الوراثي���ة ف���ي الميتابوليزم، 
س���كر وغ���دد األطف���ال، الدوبل���ر من المس���توى 
الت�أسيس���ي إل���ى االحرتافية )عملي(، وس���ونار 
البطن والحوض والغدة الدرقية من المس���توى 

الت�أسيسي إلى االحرتافي )عملي(.

ويأخ���ذ المعه���د العرب���ي عل���ى عاتق���ه مواصلة 
المض���ي قدم���ا ف���ي تحقي���ق رس���الته الهادفة 
إل���ى االرتق���اء بالمس���توى المهن���ي والعلمي 
لألطب���اء والعاملني في الحقل الصحي من خالل 
إتاحة الربامج التدري�بية المهنية في التخصصات 
الطبي���ة غري األكاديمية، لتمكنيهم من اكتس���اب 
ق���درات مهنية تنافس���ية متواكبة م���ع المعاي�ري 
الدولي���ة لت�أكي���د الج���ودة ف���ي األداء المهن���ي 

وتحقيق االعتماد للمنشآت الصحية.

»إبصار« يجري 47 عملية مياه بيضاء مجانا
 

نظ���م المرك���ز العربي لمكافحة العم���ى »إبصار« التابع التح���اد األطباء العرب، ي���وم الخميس 23 فرباير 
2023، قافل���ة طبية مجانية بمحافظة اإلس���كندرية؛ لتخفيف معاناة المرض���ى غري القادري�ن، والحد من 

انتشار أمراض العيون التي تسبب العمى.

وف���ي بيان لمرك���ز إبصار أوضح المزكز أن هذه القافلة، وهي األولى للمركز خالل عام 2023، انطلقت 
ضم���ن حملة »مع���ا نعيد النور«، وأجرت 47 عملي���ة إلزالة المياه البيضاء، إضافة إلى الفحص والكش���ف 
الالزم لغري القادري�ن من أهالي محافظة اإلسكندرية؛  وت�أتى القافلة ضمن خطة المركز المستهدفة 
للع���ام الجدي���د 2023، والتي ت�تمثل في إجراء 1000 عملية مياه بيضاء، بعدد من محافظات مصر وعدد 

من الدول اإلفريقية.

08
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حصاد لجنة اإلغاثة والطوارئ:
المساعدات اإلنسانية تصل لعشرات اآلالف

أعلن قطاع اإلغاثة والتنمية باتحاد األطباء العرب، 
حصاد مش���روعاته اإلغاثية واإلنس���انية خالل عام 
2022، وتش���مل مشروعات مقاومة الجوع وسوء 
التغذي���ة في ش���هر رمض���ان، وخالل عي���د األضحى 
المب���ارك، إضاف���ة إل���ى مش���روع »دفء« وتوف���ري 
المي���اة الصالحة للش���رب من خالل اآلب���ار ووصالت 
المص���ري  المستش���فى  حققت���ه  وم���ا  المي���اه، 

بمقديشو في الصومال خالل العام.

وقال بيان ص���ادر عن لجنة اإلغاثة والطوارئ، إنه 
خ���الل ع���ام 2022، بلغ���ت أع���داد المس���تفيدين من 
»مشروع مقاومة الجوع وسوء التغذية »رمضان 
2022« نح���و 27،574 مس���تفيدا، وذل���ك ف���ي س���بع 
دول هى: فلس���طني، اليم���ن، س���وريا، بنجالديش 

)الجئى بورما(، الصومال، لبنان، ومصر.

وتضم���ن ه���ذا المش���روع رمض���ان ال���ذي أطلقت���ه 
اللجن���ة ف���ي م���ارس 2022، توزي���ع ط���رود غذائية  
عل���ى الفق���راء والمحتاج���ني والالجئ���ني والنازحني 
ج���راء الح���روب والمجاع���ات والجفاف ال���ذي أصاب 

بعض الدول.

مش���روع  تنفي���ذ  اللجن���ة  أك���دت  الحص���اد،  وضم���ن 
)أضاح���ي  التغذي���ة«  وس���وء  الج���وع  »مقاوم���ة 
2022( وذل���ك ف���ي س���ت دول عرب�ي���ة وآس���يوية، 
بنجالدي���ش  س���وريا،  اليم���ن،  فلس���طني،  وه���ى: 
)الجئى بورم���ا(، الصومال، ومص���ر، ووصلت أعداد 

المستفيدين من المشروع نحو 71 ألف شخص.

وللمس���اهمة في توفري ش���تاء آم���ن للمتضرري�ن 
من موجات ال���ربد القارس والصقيع، نفذت اللجنة 

أخبار االتحاد

حمل���ة »دفء 8«، حي���ث ج���رى توزيع م���واد تدفئة 
وبطاطني، وسرتات أطفال، واسفنجات، ومخدات، 
وس���الل غذائي���ة، عل���ى آالف المس���تفيدين، ف���ي 

سبع دول عرب�ية وآسيوية.

كم���ا نف���ذت لجن���ة اإلغاث���ة والط���وارئ، مش���روع 
لتوف���ري  مي���اه(،  ووص���الت  )آب���ار  الم���اء«  »س���قيا 
المياه الصالحة للشرب لألس���ر الفقرية وللنازحني 
والالجئني؛ حيث جرى حفر وإنش���اء 10 آبار سطحية  
ف���ي الصوم���ال، و 93 بئرا ف���ي بنجالدي���ش لصالح 
الجئ���ى بورم���ا، ع���الوة عل���ى م���د 16 وصل���ة مياه 
بمحافظ���ات مختلفة في مصر؛ وإلى ذلك، نفذت 
اللجن���ة مش���روعات إغاثية وإنس���انية في كل من 
الس���ودان،  باكس���تان،  الع���راق،  الصوم���ال،  دول: 

فلسطني، واليمن.

وف���ي ما يخ���ص »المستش���فى المص���ري« التابع 
لالتح���اد ف���ي الصوم���ال، خ���الل ع���ام 2022، بلغ���ت 
الخارجي���ة  العي���ادات  عل���ى  المرتددي���ن  أع���داد 
واالقس���ام الداخلي���ة بالمستش���فى، نح���و 15 ألف 

ش���خص، كما أجرت المستشفى خالل العام نفسه 
نح���و 431 عملي���ة جراحية؛ وبل���غ إجمالى من حصل 

على دورات تدري�بية بالمستشفى 556 متدربا.

يش���ار إل���ى أن المستش���فى المصري بمقديش���و 
الع���رب،  األطب���اء  اتح���اد  مؤسس���ات  إح���دى  ه���و 
وت�أس���س ع���ام 2011 عق���ب موج���ة الجف���اف التي 
ضرب���ت الصوم���ال وخلف���ت أكرث م���ن 260 ألف حالة 
وف���اة ف���ي ذل���ك الوق���ت، وتق���دم العدي���د م���ن 
الخدم���ات الطبية للمرض���ى، باإلضافة إلى تنظيم 
دورات تدري�بية وتدريب عملي لطلبة كليات الطب 
والتمريض بواس���طة نخبة من األطب���اء المصري�ني 

والمساعدين الصومالي�ني.

كما نفذت لجن���ة اإلغاثة والطوارئ باإلس���كندرية 
والعري���ش وأس���وان بمص���ر، ع���ددا م���ن القواف���ل 
الطبية المتخصصة، ووصل عدد المستفيدين منها 
أكرث من 3 اآلف شخص، وبلغ عدد المستفيدين من 
العي���ادات الطبي���ة التابع���ة للجنة اإلغاث���ة بمدينة 

العريش 6080 شخص.

أعلن���ت لجن���ة اإلغاث���ة والط���وارئ، التابع���ة التحاد 
األطب���اء الع���رب، االنته���اء م���ن تنفي���ذ المرحلت���ني 
األولى والثانية من حملة »دفء 9« في كل من: 
فلسطني، س���وريا، اليمن، ومصر، مساهمة منها 
في توفري »ش���تاء آمن« للمتضرري����ن من موجات 

الربد القارس والصقيع.

وقال���ت لجنة اإلغاثة والطوارئ في بيان صحفي 
إن اللجن���ة وزعت أغطية ومواد تدفئة في: مصر، 
سوريا، اليمن، ولالجئي بورما ببنجالديش، إضافة 
إل���ى إع���ادة إعم���ار من���ازل متهالكة، وتس���قيفها 
بفلسطني؛ وتستهدف حملة »دفء 9« هذا العام 
وصول م���واد التدفئة إلى 3750 أس���رة؛  وتهدف 
لجن���ة اإلغاث���ة والط���وارئ من خالل حمل���ة »دفء 
9« الت���ي ج���رى تدش���ينها في نوفم���رب الماضي، 
ومدتها 4 أشهر، إلى التقليل من األضرار الناجمة 
عن موج���ات ال���ربد والعواص���ف الثلجي���ة، والعمل 
عل���ى تف���ادي األم���راض الناتج���ة عنه���ا، وذلك من 
خ���الل توف���ري أدوات ووس���ائل التدفئ���ة الالزم���ة 
مثل األغطية والبطانيات وغريها من مس���تلزمات 

التدفئة، حسب احتياجات كل دولة. 

اإلغاثة والطوارئ: تنفيذ المرحلتني األولى 
والثانية من »دفء 9« في 5 دول
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مراكز »معاك« لرعاية الطفل في 2022:
21 ألف جلسة عالجية و 1095 استشارة أسرية

أعلن���ت مراك���ز مع���اك لرعاي���ة الطفل، المنتش���رة 
ف���ي 7 ف���روع داخ���ل جمهوري���ة مص���ر العرب�ي���ة، 
ع���ن أنش���طة وفعاليات المراكز خ���الل عام 2022، 
والت���ي اس���تهدفت العمل عل���ى تنمي���ة قدرات 
األطف���ال، وإكس���اب العامل���ني واألخصائي�ني في 
مجال الرتب�ي���ة الخاصة المهارات الالزمة للتعامل 
م���ع األطفال ذوي اإلعاق���ة، وت�أهيلهم من أجل 

تسهيل دمجهم في المجتمع.

طف���ل   700 نح���و  أن  »مع���اك«  مراك���ز  وقال���ت 
اس���تفادوا من الجلس���ات العالجية التي قدمتها 

المراكز خالل العام وبلغت نحو 21 ألف جلسة.

كما قدمت »معاك« نحو 1095 استش���ارة أسرية 
أون الي���ن، و 620 جلس���ة إرش���اد أس���ري، وإعداد 
وتصمي���م 848 برنام���ج ت�أهي���ل ف���ردي لألطف���ال، 
متضمنا اس���تخدام األساليب الحديثة في إضافة 

الجوانب واأله���داف طويلة وقصرية المدى التي 
يتم اس���تهدافها خالل 4 شهور، ووضع إحصائيات 
لمس���توى أداء الطف���ل وتط���ور مختل���ف مهاراته 

بشكل شهري.

كم���ا تم إع���داد 598 جلس���ة تقي�ي���م ق���درات لقياس 
ق���درات الطف���ل وتحدي���د نق���اط الق���وة واالحتي���اج، 
بإس���تخدام مجموع���ة  الس���ليم  التش���خيص  لوض���ع 
متنوعة من األدوات والمقاي�يس النفسية لتقي�يم 

المهارات األكاديمية واالنمائية والسلوكية.

الس���نوي  العرب���ي  »المؤتم���ر  المرك���ز  نظ���م  كم���ا 
الثان���ي« تح���ت ش���عار »األس���اليب الحديث���ة لتنمي���ة 
»الي���وم  م���ع  بالتزام���ن  وذل���ك  الطف���ل«  ق���درات 
العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة« بحضور عدد من 
الخرباء المتخصصني في المجال من عدد من الدول 

العرب�ية، وبحضور ومشاركة نحو 250 شخص.

أخبار االتحاد

..وتنظم دورة تدري�بية ل�تعديل سلوك األطفال
 

نظم قسم التدريب ب� »مراكز معاك لرعاية الطفل« 
يوم االثنني 13 فرباير 2023، يوما علميا مجانيا حول 
»تعديل الس���لوك« بمحافظة اإلسكندرية، بهدف 
تحس���ني س���لوكيات األطفال ووضع االس���رتاتيجية 
الالزم���ة للتعام���ل معه���ا، واس���تهدفت ال���دورة، 
تدري���ب األخصائي�ني، واألمهات، عل���ى التعامل مع 
األطفال الذين يعانون من المش���كالت الس���لوكية 
مث���ل الغض���ب والعنف والعن���اد والك���ذب وغريها، 
وتقديم الجديد لتحس���ينها، ووضع االس���رتاتيجيات 
المناسبة للتعامل معها؛ وكانت مراكز معاك قد 
نظم���ت دورة تدري�بية، يوم���ي 27 و28 يناير 2023، 
بعن���وان »مدخ���ل لربنامج تي�يت���ش«؛ لتنمية قدرات 
الطف���ل، وه���و برنام���ج ترب���وي لم���ن يعان���ون من 

www.forsamea.com       |       info@forsamea.comمشكالت في التواصل.

م���ع تزايد اإلهتم���ام العالم���ي بصحة الف���رد والمجتمع، 
تس���عى فورس���اميا لتعزي�ز قيمة االست�ثمار في المجال 

الصحي في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا.

توظف فورساميا الكوادر من أصحاب الخربات المعتمدة 
والمشهودة، لتصميم وتنفيذ برامج ومشاريع متعددة 

لالرتقاء بمستويات اإلست�ثمار في المجال الصحي.

تش���تمل خدمات فورس���اميا المتخصصة عل���ى مجموعة 
من الخدمات االستش���ارية والتس���ويقية المت�كاملة في 
مجاالت الت�أهيل، والتعليم المس���تمر، وإدارة الفعاليات 
والمؤتمرات، والتنس���يق مع جميع أصحاب المصلحة من 

القطاعات الثالثة: العام والخاص وغري الربحي.
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مركز »وعي« : ما يقرب من مليون مستفيد 
من الحمالت اإللكرتونية في 2022

أعل���ن اتح���اد األطب���اء الع���رب، عن حص���اد المركز 
العربي للتوعية الصحية »وعي« التابع لإلتحاد 
خالل عام 2022، مؤكدا اس���تفادة ما يقرب من 
ملي���ون ش���خص م���ن حم���الت المرك���ز التوعوية 
خالل العام، سواء التي عقدت عرب اإلنرتنت، أو 
عل���ى أرض الواقع في العديد من المحافظات 
المصري���ة، وع���رب مواق���ع التواص���ل اإلجتماعي 

لمركز »وعي«.

كما أنجز المرك���ز العديد من الحمالت التوعوية 
خالل العام للتوعية والت�ثقيف الصحي، والتي 
كان م���ن أبرزها: حمالت عن متح���ور أوميكرون، 
وصح���ة الف���م واألس���نان، والغ���ذاء الرمضاني، 
وصحة الكلى، وخطورة التدخني، والتربع بالدم، 
وصح���ة المس���نني، عالوة عل���ى تقدي���م نصائح 
صحية بخصوص عيد األضحى؛ وكذلك حملة عن 
ذوي الهمم، وإسعافات الغرق، واإلستخدام 
اآلمن لل���دواء، ونصائح صحية لدخول المدارس، 
واليوم العالمي لهشاشة العظام، ومكافحة 
الع���دوى، وس���رطان الث���دي، ومرض الس���كري، 
والفريوس المخلوي التنفسي، ومرض اإليدز، 

وكذلك حملة حول التغريات المناخية.

إل���ى ذل���ك، تضمن���ت فعالي���ات المرك���ز العربي 
حم���الت  تنظي���م  »وع���ي«،  الصحي���ة  للتوعي���ة 
للتوعي���ة والتعري���ف بأي���ام الصح���ة العالمي���ة، 
وهى: الي���وم العالم���ي لإلس���عافات األولية، 
واليوم العالمي للس���رطان، واليوم العالمي 
للصح���ة  العالم���ي  والي���وم  داون،  لمتالزم���ة 
النفسية، واليوم العالمي لهشاشة العظام.

كم���ا نظ���م مرك���ز وع���ي خ���الل الع���ام، دورات 
بمب���ادئ  الشب���اب  لتوعي���ة  مكثف���ة  تدري�بي���ة 
وأساس���يات اإلس���عافات األولي���ة، داخ���ل مصر، 
بالتعاون مع المعهد العربي للتنمية المهنية 
الجه���ات  م���ن  وع���دد  )معتم���د(،  المس���تدامة 
أبرزها؛ هيئة الت�أمني الصحي، إضافة إلى عدد 
م���ن الجمعيات والمؤسس���ات داخل جمهورية 

مصر العرب�ية.

كذلك، تضمنت ورش العمل والدورات التدري�بية 
الت���ي عق���دت داخل القاه���رة وخارجه���ا، أو عرب 
تقنية زووم على اإلنرتنت؛ التوعية والتعريف 
والتدري���ب  األولي���ة،  اإلس���عافات  بأساس���يات 
عل���ى التعام���ل الس���ليم ف���ي ح���االت اإلنعاش 
القلبي الرئ���وي، واالختناق والغ���رق، واألزمة 
القلبية، واألزمة التنفسية، والنزيف، والجروح، 
والحروق، واإلغماء وغيبوبة السكر، والصدمة 

والتشنجات، والتسمم واإلسهال.

»وعي: حمالت توعوية و 6 دورات للتعريف
والتدريب على اإلسعافات األولية

أخبار االتحاد

نظ���م المرك���ز العرب���ي للتوعية الصحي���ة »وعي«، 
التابع التحاد األطباء العرب، دورات تدري�بية مكثفة 
خالل شهري يناير وفرباير 2023؛ من أجل التوعية 
بمب���ادئ وأساس���يات اإلس���عافات األولي���ة، داخل 

جمهورية مصر العرب�ية.

وق���ال بيان أصدره مركز »وعي«، إن المركز عقد6  
دورات تدري�بي���ة خالل ش���هري يناير وفرباير، بشأن 
التوعية والتعري���ف بمبادئ االس���عافات األولية، 
الصح���ي  الت�أم���ني  هيئ���ة  م���ع  بالتع���اون  وج���اءت 
بالقاه���رة ، ومؤسس���ة أطب���اء المتوس���ط لشباب 
األطباء السوري�ني واألردنني، إضافة إلى عدد من 

الجمعيات الخريية.

واس���تفاد نحو 680 ش���خصا من )6( دورات أقامها 
المرك���ز، وعق���دت بالقاهرة وعرب تقني���ة »زووم« 
وحاض���ر بها كل م���ن د. محمود الش���ني، و د. لؤي 

طارق، ود. أحمد عبد الشافي.

وتضمن���ت ال���دورات التدري�بي���ة مواضي���ع التوعي���ة 
والتعريف بالمبادئ األولية لإلس���عافات األولية، 
ح���االت  الس���ليم ف���ي  التعام���ل  والتدري���ب عل���ى 

اإلنع���اش القلب���ي الرئ���وي، واالختن���اق والغ���رق، 
واألزم���ة القلبي���ة، واألزم���ة التنفس���ية، والنزيف، 
والج���روح، والح���روق، واإلغم���اء وغيبوبة الس���كر، 

والصدمة والتشنجات، والتسمم واإلسهال.

كم���ا دش���ن مرك���ز »وعي« ع���رب صفحته الرس���مية 
 )4( وفرباي���ر،  يناي���ر  خ���الل  »فيس���بوك«،  عل���ى 
حم���الت توعوية حول: كيفي���ة التعامل مع الزالزل 
قب���ل وأثن���اء حدوثه���ا، ومتالزم���ة ما قب���ل الدورة 
الحام���ل  للم���رأة  النفس���ية  والصح���ة  الشهري���ة، 
باإلضاف���ة الى الي���وم العالمي للس���رطان، الذى 
احتف���ل ب���ه المرك���ز م���ن خ���الل حمل���ة إلكرتوني���ة، 
للتوعية بهذا المرض، وطرق الوقاية منه، وذلك 

من خالل مواقع التواصل االجتماعى.

واس���تهدفت الحملة رفع نس���بة التوعية بأهمية 
الكش���ف المبك���ر وتوضي���ح أهم عوام���ل الخطورة 
والتغذية المناسبة أثناء المرض، وطرق الوقاية، 
عرب مجموعة من الملصقات المكتوبة، والرسوم 
ب���ني أف���راد  التوضيحي���ة ونش���ر الوع���ي الصح���ي 
المجتمع���ات العرب�ية والتطبي���ق الفعلي لقاعدة 

الوقاية خري من العالج.



رابطة جراحى األوعية الدموية العرب تعقد 
ورشة العمل الثانية بمشاركة عرب�ية واسعة

لرابط���ة جراح���ي  الثاني���ة  العم���ل  انعق���دت ورش���ة 
األوعوية الدموية العرب، برئاس���ة األستاذ الدكنور 
عمرو جاد األمني العام للرابطة، وذلك يومي 17 و 
18 فرباير بمركز التعليم المستمر بكلية طب القصر 

العيني، بالقاهرة.

وتمحورت جلسات ورشة العمل حول:
• اإلصابة بجلطات األوردة العميقة،

• االصابات الوريدية وكيفية التعامل معها،
• االجت�ثاث غري الحراري للدوالي،

• االست�ئصال الحراري للدوالي
   )طرق مختلفة(.

حظيت الورش���ة بمشاركة عرب�ية واسعة ألطباء من 
مختلف أنح���اء الوطن العربي، وق���د حرصت الرابطة 
على أن ت�كون الورش���ة بأفض���ل المضامني العلمية 
لتنمي���ة مه���ارات الزم���الء الجراح���ني الع���رب وتبادل 
الخ���ربات ف���ي م���ا بينه���م؛ وق���د ش���ارك به���ا أطباء 
أساتذة من كل من: الس���عودية، فلسطني، الجزائر، 
تون���س وس���وريا )10 اطب���اء( و كذل���ك متدربون من 

العراق واليمن و فلسطني )7 متدرب�ني(؛ بينما وصل 
إجمالي األطباء األساتذة المشاركني من مصر إلى 

40 طبيبا و عدد المتدرب�ني 60 متدربا.

وقد حرص���ت الرابطة عل���ى ان ت�كون ورش���ة العمل 
معتم���دة م���ن قب���ل »الرابط���ة األمريكي���ة للتعلي���م 

الطبي المستمر« بإجمالي عدد ساعات 11.25.

وق���د ت�تضمن���ت ورش���ة العم���ل 8 ورش عم���ل ف���ي 
التخصص���ات الدقيقة في األوعي���ة الدموية وهي 

كالتالي:
• Duplex venous assessment. 
• Interventions for minute varicosities aided
   by vein viewer.
• Thermal ablation of truncal varicosities.
• Non-thermal ablation of truncal varicosities.
• Open surgery.
• Endoskills.
• Thrombus removal.
• Venous ulcer.
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الروابط الطبية العرب�ية

الرابطة العرب�ية إلصالح تشوهات العظام 
تشارك في المؤتمر 16 للجمعية المصرية 

للجراحات الميكروسكوبية واليد

أقامت الجمعية المصرية لجراحة العظام بمشاركة 
أعضاء المجلس العلم���ي الدبلوم العربي إلصالح 
التشوه���ات وإطال���ة العظ���ام، وبمشارك���ة خرباء 
متخصص���ون ف���ي الجراح���ات الت�كميلي���ة، وإع���ادة 
بالوالي���ات  بجامع���ة سينس���يناتي  األنس���جة  بن���اء 
المتح���دة األمريكية بالجلس���ة المشرتكة التي تم 
فيها مناقشة أح���دث التقنيات الجراحية، والخطط 
العالجية لحاالت مركبة تعاني من كسور مصحوبة 

بفقد أنسجة العظام والجلد.

أدار الجلس���ة أ. د. محمد فاضل أمني عام الرابطة 
ورئي���س  العظ���ام،  تشوه���ات  إلص���الح  العرب�ي���ة 
التشوه���ات وإطال���ة  العرب���ى إلص���الح  الدبل���وم 
هان���ي  د.  وأ.  األلي���زاروف،  وجراح���ات  العظ���ام 
مواف���ي رئيس جمعية جراح���ة العظام المصرية، 
ولفي���ف م���ن خرباء إع���ادة بناء األنس���جة من مصر 
متمث���ال في رؤس���اء الجمعية المصري���ة لجراحات 
أ.  الي���د والجراح���ات الميكروس���كوبية الس���ابقني: 
د. عص���ام الك���رف، وأ. د. عب���د الحكي���م عب���د الل���ه 
وأ.  د. ع���ادل أن���ور عب���د العزي����ز عمي���د كلي���ة ط���ب 
المنيا األس���بق، وأ. د. محمد لكلوك س���كرتري عام 
الرابطة العرب�ية إلصالح التشوهات ورئيس وحدة 
إص���الح التشوه���ات بجامع���ة المني���ا، وأ. د. أحم���د 
فتح���ي ص���ادق رئي���س وح���دة جراح���ة الي���د بكلي���ة 

الط���ب جامع���ة المنيا، وأ. د. محمد اللبان س���كرتري 
الجمعي���ة المصري���ة لجراح���ة الي���د، وأ. د. س���هيل 
مس���اعدة رئيس وح���دة الجراح���ات الت�كميلية في 

جامعة سينسيناتي بشيكاغو.

وق���د ناق���ش المؤتم���ر أس���اليب جدي���دة متنوعة 
نتيج���ة  والجل���د  العظ���ام،  ف���ي  القص���ور  لع���الج 
الكسور المفتوحة من الدرجة الثالثة الناتجة عن 
الح���وادث، وأحدث طرق تعوي���ض العظام، والجلد 
بواس���طة جهاز األلي���زاروف، وس���بل التعاون بني 
أطباء التجميل، والعظام في عالج هذه الكسور 

المستعصية في ذات الوقت.

عل���ى هامش المؤتمر ناقش أ. د. جمال حس���ني 
رئيس الجمعية األس���بق، ورئي���س االتحاد الدولي 
لع���الج التشوه���ات، و جراح���ة األليزاروف س���ابقا، 
أح���دث طرق عالج الكس���ور الشدي���دة في الطرف 
العل���وي، ووس���ائل عالجه���ا؛ وت���م ط���رح العدي���د 
إلت�ئ���ام  وط���رق  الس���كري،  الق���دم  ح���االت  م���ن 
أو  الصناع���ي،  الجل���د  رقع���ة  باس���تخدام  الجل���د 
الرقع���ة الجلدي���ة التقليدية من جس���م اإلنس���ان، 
والجديد في اس���تخدام الرق���ع الجلدية المختلفة 
بواس���طة أطباء التجميل، وأطباء جراحات العظام 

الميكروسكوبية.
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رابطة األطباء العرب 
لمكافحة السرطان 

تنظم األسبوع 
العربي للتوعية 

بالسرطان
نظم���ت رابطة األطب���اء العرب لمكافحة الس���رطان 
بالتع���اون مع جمعي���ة األورام في نقاب���ة األطباء 
األردنية فعاليات األسبوع العربي الثاني للتوعية 
بم���رض الس���رطان، بالتزامن مع األس���بوع الخليجي 

للتوعية بالمرض.

وقال األمني العام لرابطة األطباء العرب لمكافحة 
الس���رطان ورئيس جمعية األورام الدكتور سامي 
الخطي���ب إن األس���بوع يقام بالتعاون ب���ني الرابطة 
والجمعية واالتحاد الخليجي للس���رطان تحت شعار 

»مواطن عربي واعي« .

وب���ني الخطي���ب أن األس���بوع يه���دف إل���ى زي���ادة 
الوع���ي ف���ي المجتم���ع بأهمي���ة الكش���ف المبكر، 
س���واء بالتع���رف عل���ى العالم���ات األولي���ة ألمراض 
الس���رطان، أو بالتدري���ب عل���ى الفح���ص الذات���ي،أو 
إجراء الفحوص ومس���وحات ثبت نجاحها في برامج 

التقصي.

بدوره أش���ار رئي���س اللجن���ة العلمية ف���ي جمعية 
األورام الدكت���ور هان���ي الطعان���ي، إل���ى أن ه���ذا 
األس���بوع يهدف إل���ى تغي�ري الص���ورة النمطية عن 
األمراض الس���رطانية، ورفع مستوى الوعي حول 
مفه���وم عوام���ل المخاط���رة وعالقته���ا باإلصابة 

بأمراض السرطان لتجنبها واالبتعاد عنها.

وأضاف أن األسبوع يسعى الستقطاب المتطوعني 
وتدري�به���م عل���ى تنفي���ذ األهداف المتف���ق عليها 
لخدمة المجتمع وتعزي�ز سبل الوقاية من اإلصابة 

بالسرطان.
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النقابات الطبية العرب�ية

إعالن التشكيل الجديد لمكتب
العمادة الوطنية لألطباء بتونس

الدكتور عقيل شاكر نقيبا ألطباء العراق
ف���از د. عقي���ل ش���اكر محم���ود بمنصب نقي���ب أطباء 
العراق، بعد تغلبه على منافس���ه أ. د. حسنني شرب، 
وكانت انتخابات نقابة أطباء العراق لمنصب النقيب 

قد جرت يوم الجمعة 10  فرباير .

وشارك في عملية االقرتاع )170( عضوا من األعضاء 
المتممني، وتعادل المرشحان بعدد االصوات بواقع 
)83( صوت���ا لك���ل منهم���ا؛ ووفق���ا لقان���ون النقاب���ة 
الذي يقضي بتس���مية المرشح األقدم تسجيال في 

النقاب���ة بالمنص���ب، أعل���ن القاض���ي المش���رف على 
االنتخابات، فوز الدكتور عقيل ش���اكر محمود  نقيبا 

ألطباء العراق لما تبقى من الفرته الحالية.

وتق���دم األم���ني الع���ام التح���اد األطب���اء الع���رب أ. د.  
أس���امة رس���الن بخالص التهنئة إل���ى الدكتور عقيل 
شاكر، بمناسبة إنتخابه نقيبا ألطباء العراق، متمنيا 
ل���ه كل التوفي���ق في مهام منصب���ه الجديد، وفي 

أداء واجباته تجاه زمالئه.

أعلن مكت���ب العمادة الوطنية لألطب���اء، األربعاء 25  
يناي���ر 2023 انتخ���اب مكت���ب جديد للمجل���س الوطني 

لعمادة األطباء في دار الطبيب بتونس.

وأف���رزت االنتخابات ع���ن فوز الدكت���ور رضا الضاوي 
رئيس���ا لمجل���س العم���ادة، وتولى الدكت���ور مهدي 
جعيدان والدكتور عالء الدين س���حنون منصب نائبي 
الرئي���س، والدكت���ور ن���زار الع���ذاري الكتاب���ة الع���ام، 
والدكتورة س���امية طرابلس���ي كاتب عام مس���اعد، 
والدكت���ور خلي���ل بوخري���ص أم���ني م���ال، والدكت���ورة 

سنية قلولو أمني مال مساعد.

وتول���ى خط���ة عض���و للمجل���س الوطن���ي لعم���ادة 
األطب���اء كل م���ن: الدكت���ور محم���د براه���م، الدكت���ور 
فرح���ات قطاط، والدكتورة ريم الغشام، والدكتورة 
لمياء القالل، والدكتورة حنان الطوي�ري، والدكتورة 
أس���ماء الزيدي، والدكتور هشام الزيدي، والدكتور 

فوزي بوقرة، والدكتور محمد ليوان.

الدكتور حرمه ولد الزي�ن
رئيسا لسلك األطباء الموريتاني�ني

أم���راض  انتخ���ب األطب���اء ف���ي موريتاني���ا أخصائ���ي 
القل���ب والشراي����ني، الدكتور حرمه ولد الزي�ن رئيس���ا 
لس���لكهم، وحصل ول���د الزي�ن عل���ى 128 صوتا، فيما 
حص���ل الدكت���ور ولد ج���دو عل���ى 103 أص���وات، وفقا 
للنتائج التي أعلنت؛  وفى هذا الس���ياق أرسل أ. د. 
أسامة رسالن أمني عام اتحاد األطباء العرب، برقية 
تهنئ���ة لكل من نقابة أطب���اء العراق وعمادة أطباء 
تونس وس���لك األطباء الموريتاني����ني، وتمنى لهم 
جميع���ا دوام التوفي���ق والنج���اح ف���ى مس���ريتهم 
المهني���ة والعلمي���ة وف���ى  خدم���ة مهن���ة الط���ب 

واألطباء في بلدانهم.
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صحة العرب

برعاية معالي وزي�ر الصحة..
مؤتمر دولي حول مستقبل 

نظام الرعاية الصحية بالمملكة 
العرب�ية السعودية

برعاي���ة معال���ي وزي����ر الصح���ة االس���تاذ فه���د ب���ن 
عبدالرحم���ن الجالج���ل, عقدت الجمعية الس���عودية 
الخام���س  الدول���ي  المؤتم���ر  الصحي���ة  ل���إلدارة 
بعنوان« مستقبل نظام الرعاية الصحية بالمملكة 
العرب�ية السعودية » ذلك خالل الفرتة من 24 إلى 
26 ديس���مرب 2022، ف���ي قاع���ة فن���دق موڤينبيك 
ف���ي الري���اض، وبشراك���ة إس���رتاتيجية م���ع الهيئة 

السعودية للتخصصات الصحية.

ب���ه القطاع���ات الصحي���ة  ومواكب���ة لم���ا تق���وم 
ومؤسسات المجتمع المدني وفي إطار رسالة 
الجمعي���ة الس���عودية لل���إلدارة الصحي���ة عق���دت  
الجمعي���ة المؤتم���ر الدول���ي الخام���س لتس���ليط 
المس���تقبلية  والخط���ط  الربام���ج  عل���ى  الض���وء 
للنظ���ام الصحي الس���عودي، بمشاركة نخبة من 

المتحدثني المحلي�ني والدولي�ني.

وق���ال رئي���س مجل���س إدارة الجمعي���ة الدكت���ور 
بندر بن دخيل الصاع���دي: »لقد تشرفت الجمعية 

برعاي���ة معال���ي وزي����ر الصح���ة المهن���دس فهد 
ب���ن عبدالرحم���ن الجالج���ل للمؤتم���ر، حي���ث تع���د 
ه���ذه الرعاية داعما ومحفزا لكافة الممارس���ني 
الصحي����ني بالمملك���ة العرب�ي���ة الس���عودية؛ كم���ا 
حظي المؤتمر بالرعاية االسرتاتيجية من الهيئة 
الس���عودية  للتخصصات الصحية، كأحد الممكنات 

المهمة للجمعيات الصحية لتحقيق رؤيتها«.

م���ن جانب���ه أوض���ح الدكت���ور حس���ام ب���ن إبراهيم 
بالجمعي���ة  العلمي���ة  اللجن���ة  رئي���س  المنص���ور 
عق���د  أس���باب  الصحي���ة  ل���إلدارة  الس���عودية 
المؤتم���ر قائال: »حرصا م���ن الجمعية على اطالع 
المهتم���ني م���ن قيادي����ني وممارس���ني صحي����ني 
باإلنج���ازات المحققة والربامج المنفذة والخطط 
والتحديات المس���تقبلية، وإلتاح���ة الفرصة للقاء 
والتشاور بني القيادي�ني والباحثني والممارسني 

والمهتمني ولتسليط الضوء عليها مما يسهم 
في تقدم ورفعة النظام الصحي في المملكة 

العرب�ية السعودية؛

»من هذا المنطلق عقدن���ا هذا المؤتمر والذي 
أحتوي برنامجه العلم���ي على مشاركات قيمة 
تحت مسارات متعددة تختص بالتحول في القطاع 
الصحي، تخصيص وتموي�ل الرعاية الصحية، الذكاء 
ج���ودة  تحس���ني  الرقمي���ة،  والصح���ة  الصناع���ي 
وس���المة المرض���ى ف���ي المؤسس���ات الصحية؛ 
وت�تق���دم اللجن���ة العلمي���ة في الجمعي���ة بجزي�ل 
الشك���ر والتقدير لكل من س���اهم ف���ي نجاح هذا 
المؤتم���ر م���ن لج���ان تنظيمي���ة وش���ركات راعي���ة 
وكافة الجه���ات ذات العالقة، كم���ا تشكر اللجنة 
العلمية كافة المتحدثني االفاضل على اثرائهم 

العلمي لهذا المؤتمر«.

وتضمن المؤتمر الدولي الذي استمر ثالثة أيام، 
وبحضور 400 ممارس���ا صحيا، ع���ددا من المحاور 
الت���ي تنعك���س مخرجاتها عل���ى تطوي�ر وتحس���ني 
الخدم���ات الصحي���ة بالمملك���ة؛ أبرزه���ا: مس���تقبل 
نظ���ام الرعاية الصحية، التجمعات الصحية، تموي�ل 
الخدم���ات الصحية، الت�أمني الصحي، جودة خدمات 
الرعاية الصحية والصحة الرقمية. كما شارك في 
المع���رض المصاح���ب للمؤتم���ر ع���دد م���ن الجهات 
الحكومية والخاصة والقطاع الغري ربحي وش���مل 
ايض���ًا مشارك���ة ع���دد م���ن الباحثني ف���ي المعرض 

المعرفي المصاحب للمؤتمر.

وُيع���د المؤتم���ر حدث صح���ي دولي ب���ارز يهدف 
القي���ادات  ب���ني  والخ���ربات  األفك���ار  تب���ادل  إل���ى 
الصحي���ة ورّواد الفك���ر والمختص���ني والمهتمني 
لمناقشة مس���تقبل نظام الرعاي���ة الصحية في 

المملكة العرب�ية السعودية.

اشتملت فعاليات 
المؤتمر الذي حضره 

400 ممارسا صحيا 
على 6 جلسات علمية 

و 4 ورش عمل 
ومشاركة أكرث من 30 
متحدثا محليا ودوليا، 

وأكرث من 20 جهة 
متخصصة في المعرض 

الصحي والطبي 
المصاحب
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وضمت فعاليات المؤتمر مشاركة عدة متحدثني 
وخ���رباء متخصصني من األوس���اط األكاديمية مع 
الرّواد كافة القطاعات الصحية لمشاركة األفكار 
القّيم���ة وبن���اء عالق���ات ومشاركة المس���تجدات 

في الشأن الصحي.

كم���ا حظ���ى المؤتم���ر بمشارك���ة نخب���ة م���ن كبار 
القيادي����ني والتنفيذي����ني من القطاع���ات الصحية 
المختلف���ة وم���ن مؤسس���ات القطاع���ني الع���ام 
والخاص والجهات الصحي���ة التي ترتبط الجمعية 
بش���راكات  معه���ا  الصحي���ة  ل���إلدارة  الس���عودية 

واتفاقيات تعاون.

توصيات المؤتمر
ص���در ع���ن المؤتمر عدد م���ن التوصي���ات أهمها:
الت�أكي���د عل���ى أهمي���ة الصح���ة الوقائية لتحس���ني 
جودة الحي���اة من خالل تفعي���ل دور مراكز الرعاية 
الصحي���ة األولي���ة، تعزي����ز التعاون ب���ني المنظمات 
الصحي���ة والتب���ادل المعرف���ي للرف���ع م���ن ج���ودة 
وكفاءة خدمات الرعاية الصحية بالمملكة العرب�ية 
الس���عودية، دعم اس���تخدام الصحة الرقمية في 
الرعاي���ة الصحي���ة، تقدي���م برام���ج تدري�بي���ة نوعي���ة 
تواك���ب االحتياجات المس���تقبلية للنظ���ام الصحي، 
تشجي���ع اإلب���داع واالبت�ك���ار ف���ي الرعاي���ة الصحي���ة، 
إقام���ة برام���ج توعوي���ة لتعزي����ز ثقاف���ة االلت���زام 
ف���ي المنش���آت الصحية، تفعيل دور المؤسس���ات 

ومؤسس���ات  المهني���ة  والجمعي���ات  التعليمي���ة 
المجتم���ع المدن���ي ف���ي برام���ج التح���ول الصحي، 
الرعاي���ة  ج���ودة  إح���داث ش���هادة االح���رتاف ف���ي 

الصحية بالتعاون بني الجهات ذات العالقة.

وع���ن أهمي���ة المؤتم���ر ق���ال الدكت���ور بن���در ب���ن 
دخي���ل الصاع���دي، رئي���س مجل���س إدارة الجمعية 

السعودية لإلدارة الصحية:

»يأت���ي انعق���اد ه���ذا المؤتمر في وق���ت تشهد  
المملك���ة  العرب�ي���ة  الس���عودية  تط���ورًا  ملحوظًا  
في  خدمات الرعاية الصحية حيث تسعى المملكة 
وتحقيق���ا لرؤية خادم الحرم���ني الشريفني الملك 
س���لمان بن عبدالعزي�ز آل سعود، يحفظه الله، أن 

ت�كون نموذجا ناجحا ورائدا على كافة األصعدة؛

وكم���ا ذك���ر صاحب الس���مو الملكي األم���ري محمد 
بن س���لمان آل س���عود ولي العهد رئيس مجلس 
ال���وزراء، يحفظ���ه الل���ه، ف���إن برنام���ج التحول في 
القط���اع الصح���ي س���يحدث تغي�ريا كبريا بمس���توى 

خدمات الرعاية الصحية؛

وم���ن ه���ذا المنطلق، خط���ت وزارة الصحة وكافة 
القليل���ة  الس���نوات  خ���الل  الصحي���ة  القطاع���ات 
لتحقي���ق  س���عيا  متس���ارعة  خط���وات  الماضي���ة 

األهداف االسرتاتيجية لرؤية المملكة 2030«.
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القاهرة: د. أمل أمني

في عام 2019 أنشئت هيئة الدواء المصرية، لتحل 
محل كال م���ن: الهيئة القومي���ة للرقابة والبحوث 
الدوائي���ة، والهيئ���ة القومي���ة للبح���وث والرقابة 
عل���ى المس���تحضرات الحيوية، ولتح���ل كذلك محل 
ع���دد آخ���ر م���ن الجه���ات والكيان���ات اإلداري���ة ذات 
االختص���اص بمج���ال الرقاب���ة عل���ى المس���تحضرات 

والمستلزمات الطبية.

وللهيئ���ة العدي���د م���ن األدوار المتع���ددة وتعم���ل 
عل���ى م���دار 24 س���اعة لتحق���ق رس���التها المتمثلة 
في »ضمان فاعلية وجودة وأمان المس���تحضرات 
ف���ي  الداخل���ة  والم���واد  الطبي���ة  والمس���تلزمات 
تصنيعها من خالل تشريعات وسياسات تستند إلى 
معاي����ري عالمية وت�تس���م بالشفافي���ة والتشاركية، 

وزيادة وعي المواطن وإتاح���ة االبت�كارات«

د. رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية
لشؤون التطوي�ر الفني وتنمية القدرات في حوار خاص:

إنشاء هيئة مستقلة للدواء 
حلم طال انتظاره من الجميع

ولك���ي نع���رف أكرث ع���ن الهيئة ودوره���ا في دعم 
صناع���ة ال���دواء المصري���ة وتوطينه���ا أج���رت مجلة 
»األطب���اء الع���رب« ه���ذا الحوار م���ع الدكتورة رش���ا 
زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون 
التطوي�ر الفني وتنمية القدرات، وهنا نص الحوار:

ما هو الدور الرئيسي للهيئة
ضمن المنظومة الصحية
بجمهورية مصر العرب�ية؟

إنش���اء هيئ���ة مس���تقلة لل���دواء حلم ط���ال انتظاره 
م���ن جميع المختصني، والصناع ال���دواء، والصيادلة، 
وبفض���ل اإلرادة الحكيمة للقيادة السياس���ية ظهر 
قان���ون إنشاء الهيئة للنور، وبهذا القانون أصبحنا 
نحذو ح���ذو ال���دول المتقدمة الت���ي تمتلك هيئات 
مس���تقلة مس���ئولة ع���ن المس���تحضرات الدوائي���ة 

والمستلزمات الطبية.

ووفق���ا لقان���ون الهيئ���ة رق���م 151 لس���نة 2019 تم 
ت�أس���يس وإنش���اء هيئ���ة ال���دواء المصري���ة، وهي 
االعتباري���ة  الشخصي���ة  له���ا  خدمي���ة  عام���ة  هيئ���ة 
ت�تب���ع رئيس مجلس ال���وزراء، وت�تول���ى االختصاصات 
والهيئ���ات  والس���كان  الصح���ة  ل���وزارة  المق���ررة 
العامة والمصال���ح الحكومية في الشأن الدوائي، 
وتح���ل مح���ل الهيئ���ة القومي���ة للرقاب���ة والبح���وث 
الدوائي���ة، والهيئ���ة القومي���ة للبح���وث والرقاب���ة 
على المس���تحضرات الحيوية، وغريه���ا من الجهات 
ذات االختصاص بمجال الرقابة على المس���تحضرات 

والمستلزمات الطبية.

وما الهدف من إنشاء الهيئة؟
هيئ���ة الدواء معني���ة بوضع السياس���ات والقواعد 
والنظ���م لك���ل ما يتعل���ق بتنظي���م وتنفي���ذ ورقابة 
إنتاج وتداول المس���تحضرات والمستلزمات الطبية 
والمواد الخام، والتحق���ق من جودتها وفاعليتها 
وأمانها في كل مراحل اإلنتاج والتداول بالس���وق 

داخل جمهورية مصر العرب�ية.

قواع���د  وض���ع  ع���ن  مس���ؤولة  الهيئ���ة  أن  كم���ا 
معلومات دقيقة عن المستحضرات والمستلزمات 
الدوائي���ة، مع توف���ري التوعية والت�ثقي���ف الدوائي 
للمجتمع، وإيصال الرس���ائل الصحي���ة والمعلومات 

الموثقة عن الدواء للمهني�ني والجمهور.

والهيئة منوط بها تنفيذ سياسات الدولة الخاصة 
بتوطني وتعمي���ق توطني المس���تحضرات الدوائية 
القص���وى،  األولوي���ة  وذات  والمبت�ك���رة،  الحديث���ة 
والمس���تحضرات الدوائي���ة الخاص���ة بع���الج األمراض 
المتوطن���ة والمزمن���ة، وبالتال���ي فه���ي منوط���ة 

بتقديم كافة أوجه الدعم الفني لشركات الدواء.

وهن���اك اختصاص���ات تنظيمي���ة ت�تمث���ل ف���ي وض���ع 
إل���ى ضم���ان  ته���دف  الت���ي  السياس���ات والخط���ط 
الطبي���ة،  والمس���تلزمات  المس���تحضرات  تواف���ر 
وضمان جودتها وس���المتها، وذلك بالتنس���يق مع 
ال���وزارات والهيئ���ات ذات الصل���ة، ومراجع���ة جميع 
األنظم���ة واللوائ���ح الرقابي���ة ذات العالق���ة بمجال 
لمواكب���ة  تطوي�ره���ا  به���دف  وتعديله���ا  عمله���ا، 
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متطلب���ات الج���ودة والس���المة الصحي���ة والمعاي�ري 
الدولية، وكذلك وضع وتس���جيل األس���س السليمة 
واالش���رتاطات الفني���ة والصحي���ة الواج���ب توافرها 

في المؤسسات الصيدلية والعاملني فيها.

وتخت���ص الهيئ���ة بوض���ع الضواب���ط واإلج���راءات التي 
تنظيم عمليات فحص المس���تحضرات والمس���تلزمات 
الطبية الخاضعة ألحكام هذا القانون، والمواد الخام 
الت���ي تدخل ف���ي صناعته���ا، وكذلك وض���ع الضوابط 
واإلج���راءات الت���ي تنظم عملية االس���ترياد والتصدير 
والتس���جيل والتسعري والتداول والرقابة والتفتيش 

على المستحضرات والمستلزمات الطبية.

ماذا قدمت هيئة الدواء في ملف
توطني صناعة الدواء بمصر؟

يعد توطني صناعة المستحضرات الدوائية الجديدة 
والمبت�كرة م���ن أهم أولويات القيادة السياس���ية، 
وه���و م���ا مث���ل حاف���زا كب���ريا لهيئ���ة ال���دواء لوضع 
سياس���ات متطورة وبرامج عم���ل متواصلة بهدف 
تحقيق حلم التوطني للمستحضرات المهمة، كذلك 
تعمي���ق توط���ني الصناع���ات الدوائي���ة الموج���ودة 

بالفعل، ومن أهم محققات سياسة التوطني:
م���ن  المحل���ي  التصني���ع  نس���بة  بلغ���ت   )1
احتياج���ات ال���دواء أك���رث م���ن 75% بالقيم���ة 
المالية، وأكرث من 90% من عدد الوحدات. 

2( توطني مستحضرات عالج فريوس الكبدي 
الوبائي سي.

مس���تحضرات  ألغل���ب  المحل���ي  التصني���ع   )3
االحتياج���ات  وت�أم���ني  كورون���ا،  ف���ريوس 
المحلي���ة من خالل توفري 230 مليون عبوة، 
وتوف���ري فاتورة اس���تريادية بقيمة 2 مليار 

دوالر أمريكي.
4( وبفضل جهود هيئة الدواء المصرية تم 
تصني���ع أجه���زة طبي���ة ألول مرة ف���ي مصر، 

وهي بداية نحو الدخول في صناعة كربى 
يحتاجها الس���وق المصري وم���ن أبرز هذه 

األجهزة: 
جه���از مس���اعد للتنف���س محل���ي الصن���ع   •

 )High flow nasal cannula(
• جه���از الكش���ف ع���ن ف���ريوس كورون���ا عن 

)CO-fast( .بعد
• منظار وجهاز تطهري المناظري.

• جهاز عالج بكتريي يستخدم كعالج مساعد 
م���ن مقاوم���ات  يعان���ون  الذي���ن  للمرض���ى 

المضادات الحيوية
• كما تم تس���جيل العديد من المس���تلزمات 
الطبي���ة محلية صنع من أبرزها عدس���ات زرع 

داخل العني.

وف���ي إط���ار س���عي الهيئ���ة إلى ترس���يخ سياس���ة 
التوطني، قامت الهيئة بتطوي�ر معاملها الرقابية، 

وإنشاء المعمل المرجعي:
أوال( المعامل الرقابية: تم تطوي�ر 16 وحدة 
معملي���ة، 23 وحدة إداري���ة، والتعاقد على 
أجه���زة معملي���ة الحديثة، وص���ول معدالت 
اإلنجاز %80 بنهاية 2021، بقدرة استيعابية 

3700 عينة شهريا.
ثاني���ا( المعمل المرجع���ي: يحتوي المعمل 
ع���دد  بل���غ  جه���از،   119 عل���ى  المرجع���ي 
الدراس���ات الت���ي ت���م التعاق���د عليه���ا 910 
دراس���ة، منها 866 دراسة بهدف تقديمها 
دراس���ة  و44  الرقاب���ي،  العم���ل  الس���تيفاء 

بهدف األبحاث وتطوي�ر الصناعة.

وما أهمية حصول هيئة الدواء
على المستوى المتقدم لمنظمة

الصحة العالمية في مجال اللقاحات؟
اس���تطاعت مص���ر، ممثلة بهيئ���ة ال���دواء المصرية، 

الحصول على العديد م���ن االعتمادات والعضويات 
الدولية، حيث تم:

المس���توى  اعتم���اد  عل���ى  الحص���ول   )1
المتقدم من منظمة الصحة العالمية في 

مجال اللقاحات.
2( الحص���ول عل���ى عضوي���ة كمراق���ب ف���ي 

.)ICH( المجلس التنسيقي الدولي للدواء
3( الحصول عل���ى عضوية المجلس الدولي 
لتنظيم مستحضرات التجميل ICCR كمراقب

4( الحص���ول على عضوي���ة التحالف الدولي 
.ICMRA للسلطات الرقابية لألدوية

وتعد تل���ك االعتم���ادات الدولية بمثاب���ة الشهادة 
الدولية على اتباع هيئة الدواء المصرية للمعاي�ري 
الدولية، وتعكس ثقة المؤسس���ات المرجعية في 
المصري���ة، وقدرته���ا  الرقاب���ي  العم���ل  منظوم���ة 
على ضبط الس���وق وحمايته، وه���و ما يجعل مصر 
بيئة آمنة وخصبة لجذب االس���ت�ثمارات في القطاع 
الدوائ���ي، كذل���ك يجع���ل لديها الق���درة على تصدير 
مستحضراتها الدوائية إلى الدول المجاورة، ويذيد 
من نفاذيتها لكافة األس���واق العرب�ية واألفريقية 

ومنطقة الشرق األوسط.

كيف ت�تعامل الهيئة
مع ظاهرة الغش الدوائي؟

في البداي���ة نود التوضيح أن الغش الدوائي ليس 
ظاه���رة، فالظاه���رة أمر مت�ك���رر ومعت���اد الحدوث، 
وأود الت�أكيد على أن السوق المصري يتمتع بقدر 
عالي جدا من األمان والرقابة الدورية، وأن وجود 
أدوية مغشوش���ة يرتبط بثقاف���ة بعض المواطنني 
ف���ي ع���دم الحص���ول عل���ى األدوي���ة م���ن المناب���ر 
الشرعي���ة وهي الصيدلي���ات، والتي تخض���ع لرقابة 

هيئة الدواء المصرية.

ونود اإلش���ارة إل���ى أن الهيئة أطلق���ت العديد من 
التحذيرات بشأن شراء األدوية من خالل التطبيقات 
وصفح���ات التواص���ل المجتمع���ي، وتق���وم بالفعل 
بت�تب���ع تل���ك الصفح���ات وغلقه���ا وضب���ط القائم���ني 

عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كم���ا أن الغ���ش الدوائ���ي موجود ف���ي العالم كله 
وليس في مصر فقط، وهي نس���بة قليلة مقارنة 
ب���دول العالم، ونعمل أيض���ا على مواجهتها وكما 
ت�تابعون يتم اإلعالن عن ضبطيات ألدوية مهربة أو 
مقلدة بشك���ل دوري، ومفتشو الصيدلة يقدمون 

مجهودا كبري في هذا األمر. 

وأود التوضي���ح أن هن���اك منش���آت تابع���ة لرقاب���ة 
الهيئ���ة بشك���ل مباش���ر مث���ل الصيدلي���ات، ومصانع 
األدوي���ة وغريهما، وهنا يقوم المفتش الصيدلي 
بعم���ل حمالت مباش���رة خاصة وأنه يمتلك س���لطة 
الضبطي���ة القضائي���ة، أم���ا المنش���آت غ���ري التابع���ة 
لن���ا فهناك تع���اون كبري م���ع إدارة الرقاب���ة بوزارة 
التموي����ن وكذل���ك وزارة الداخلي���ة لضمان س���المة 

المنتجات الدوائية في السوق المصري.

ما أهمية تدشني
مدينة الدواء المصرية؟

بداية يجب أن نشري إلى إحصائية مهمة وهي عدد 
مصان���ع األدوية عل���ى مس���توى الجمهورية التي 
وص���ل 174 مصنع���ًا ع���ام 2022، مقاب���ل 130 مصنع���ًا 
ع���ام 2015، بنس���بة زي���ادة %33.8، باإلضاف���ة إل���ى 
امت���الك مصر 720 خط إنتاج ع���ام 2022، مقابل 500 
خ���ط عام 2015 بنس���بة زيادة %44، وهن���اك العديد 
م���ن اإلج���راءات التي س���اهمت في دع���م الصناعة 
ومنه���ا إعفاء مدخالت اإلنت���اج الدوائية من ضري�بة 

القيمة المضافة في يناير 2022.

أم���ا إنشاء مدينة ال���دواء GYPTO PHARMA والتي 
أصبح���ت مرك���زًا إقليمي���ًا لصناعة ال���دواء على أرض 
مص���ر، وأح���د أك���رب الم���دن الدوائية على مس���توى 
الش���رق األوس���ط وإفريقي���ا، وتقام على مس���احة 
180 أل���ف م���رت2 للمرحلت���ني األولى والثاني���ة، بينما 
ت����رتاوح الطاقة اإلنتاجية للمدين���ة اآلن ما بني 250 
ملي���ون إل���ى 300 مليون عب���وة س���نويًا، فهدفها 
عل���ى  الحص���ول  م���ن  المص���ري  المواط���ن  تمك���ني 
بأس���عار مناس���بة،  الج���ودة  عال���ي  ع���الج دوائ���ي 
وتحقيق األمن الدوائي وتجنيب المريض المصري 
الممارس���ات االحت�كاري���ة، إل���ى جان���ب إنش���اء مرك���ز 
إقليمي لصناعة الدواء يج���ذب الشركات العالمية، 
وكذلك فتح أس���واق للتصدير في منطقة إفريقيا 

والشرق األوسط.

كيف ت�تعامل الهيئة مع سحب 
المستحضرات غري المطابقة

للمواصفات والتخلص اآلمن؟
إدارة التفتيش الصيدلي، التابعة لإلدارة المركزية 
المؤسس���ات  جمي���ع  وتراق���ب  ت�تاب���ع  للعملي���ات، 
الصيدلي���ة من بداية اإلنتاج والتصنيع أو االس���ترياد 
وص���ول  وحت���ى  للتوزي���ع،  المختلف���ة  والقن���وات 
الصيدلي���ة،  بالمؤسس���ات  المري���ض  إل���ى  ال���دواء 
كم���ا ت�تاب���ع إنت���اج أو اس���ترياد جميع المس���تحضرات 
المس���جلة ومطابقاته���ا إلخط���ارات التس���جيل م���ع 
إرس���ال عين���ات للتحلي���ل واإلف���راج النهائ���ي عنها، 
إضافة إلى مراجعة جميع الخامات والمستحضرات 
بيطري���ة،  أدوي���ة  بشري���ة،  »أدوي���ة  المس���توردة 
مستحضرات تجميل« الصادر بشأنها إفراج جمركي 
مح���رز ومطابقته���ا لم���ا ت���م التس���جيل عليه���ا م���ع 
إرس���ال عين���ات للتحلي���ل واإلف���راج النهائ���ي عنه���ا 
م���ع االطالع على الموافقات االس���تريادية الخاصة 
به���ا، والتدقيق على مصان���ع األدوية داخل وخارج 
مصر، وكذلك مصانع مس���تحضرات التجميل، وكذلك 
التفتي���ش على مصان���ع إنتاج المس���تلزمات الطبية 

للت�أكد من مطابقتها لقواعد التصنيع.

وبموج���ب القانون أصب���ح للهيئة الح���ق في تقري�ر 
سحب وحظر تداول أي مستحضر صيدلي أو حيوي 
أو األمصال أو اللقاحات غري المطابقة للمواصفات 
المتداول���ة باألس���واق أو بمخازن الش���ركات أو أي 
تشغي���الت داخ���ل المصانع، بقرار م���ن رئيس الهيئة 

بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة األدوية. 
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المركز العربي للجودة 
وت�أهيل المستشفيات
لالعتماد

أرقى

ت�أهيل المستشفيات لالعتماد
نشر ثقافة الجودة

تقديم الدعم الفني
واستشارات التحكم بالعدوى

وإدارة المستشفيات
إدارة األزمات الطبية

واالحصاء الطبي والتعليم الطبي
إدارة واستشارات التغذية

اإلكلينيكية والصيدلة اإلكلينيكية
إعداد مدرب�ني أكفاء في مجاالت 

جودة الخدمات الصحية
وسالمة المرضى

رسالتنا
•
•
•

•

•

•

وال���دور الرقاب���ي ال���ذي تق���وم به هيئ���ة الدواء 
من أج���ل اس���تيفاء اش���رتاطات ومعاي����ري التخلص 
اآلمن من المس���تحضرات غ���ري المطابقة، يتم من 
خ���الل تشكيل لجنة يكون أحد أعضائها مفتًشا من 
إدارة التفتيش بالهيئة، ويتم حصر المستحضرات 
الصيدلي���ة الم���راد إعدامه���ا وكمياته���ا وأرق���ام 
ومك���ان  طريق���ة  تحدي���د  وكذل���ك  التشغي���الت 
اإلع���دام »محرق���ة أو مدف���ن صح���ي مرخ���ص من 
وزارة البيئ���ة«، ويت���م تحري�زه���ا وتشميعها بختم 
المفت���ش وتحري����ر محض���ر ج���رد، ويت���م االنتق���ال 
إلى مك���ان التخلص اآلمن بصحب���ة األدوية المراد 

التخلص منها وبحضور لجنة اإلعدام.

يقوم اتحاد األطباء العرب بتفيذ العديد 
من األنشطة والفعاليات التوعوية 

المتعلقة بسالمة المرضى وسالمة 
الدواء.. هل يمكننا أن نرى تعاون بني 
الهيئة واالتحاد خالل الفرتة القادمة؟

هيئ���ة ال���دواء المصري���ة تنته���ج سياس���ة الب���اب 
المؤسس���ات  جمي���ع  م���ع  وتعم���ل  المفت���وح، 
المجتم���ع  ومؤسس���ات  والخاص���ة  الحكومي���ة 
المدني، وترحب بالتعاون مع كافة المؤسسات 
العرب�ي���ة والدولي���ة، وله���ا تج���ارب متع���دة ف���ي 
التعام���ل مع تلك المنظمات، والهيئة يس���عدها 
بك���ل ال���ود والرتح���اب التعاون م���ع اتح���اد األطباء 
الع���رب، وال���ذي يع���د أح���د أه���م المناب���ر العرب�ية 
الداعم���ة لحق���وق المرض���ى وس���المة األدوي���ة، 
وبالفعل ت�تالقى أهداف هيئة الدواء مع أهداف 
االتح���اد النبيل���ة، وس���نكون دوم���ا ف���ي تواص���ل 
وتعاون مع أش���قائنا ف���ي اتحاد األطب���اء العرب، 

ونرحب بأي مبادرات للتعاون بني الطرفني.

ما هي جهود الهيئة
في ما يخص محور التدريب؟

تول���ي هيئ���ة ال���دواء المصري���ة مح���ور التدري���ب 
أهمي���ة قص���وى؛ فه���و يع���د م���ن أه���م مح���اور 
اس���رتاتيجية مص���ر لع���ام 2030، كما أن���ه يعرب عن 
للم���وارد  الداع���م  الجدي���دة  الجمهوري���ة  وج���ه 
بالعنص���ر  االرتق���اء  إل���ى  والس���اعي  البشري���ة، 
البش���ري، بوصف���ه اله���دف والغاي���ة م���ن عملية 

التنمية.

وف���ي هذا اإلط���ار قامت هيئة ال���دواء المصرية 
بإنش���اء مركز التطوي�ر المهني المس���تمر، وفقا 
لق���رار مجل���س اإلدارة بتاري����خ 27 ديس���مرب 2020، 
وق���د اس���تهدف المرك���ز تطوي�ر ق���درات قطاعات 
العامل���ني  بالهيئ���ة،  العامل���ني   « وه���م  ع���دة، 
بقط���اع الصناعة، الط���الب والباحثني األكاديمي�ني، 

العاملني بالقطاع الصحي«.

وتم عقد أك���رث من 200 دورة تدري�بية، وما يقرب 
م���ن 9100 متدرب من ممثل���ي الشركات، وتدريب 
م���ا يق���رب م���ن 8250 م���ن الصيادل���ة والعامل���ني 
بهيئ���ة ال���دواء المصرية م���ن خالل أك���رت من 200 
برنامج تدري�بي، وذلك حتى نهاية ديسمرب 2022.

وتس���عى الهيئة خالل الف���رتة القادمة إلى جعل 
المركز منارة إقليمية باستهداف تدريب الصيادلة 
الع���رب عل���ى مس���تجدات العم���ل الرقاب���ي، كذلك 
توقي���ع ع���دة بروتوك���والت تع���اون م���ع الجامعات 

المصرية لتهيئة الطالب لسوق العمل.

ما هي اآلليات التي تستخدمها
الهيئة لتوعية المواطنني؟

تسعى هيئة الدواء المصرية إلى القيام بدورها 
التوعوي ومهمتها الخاصة بالت�ثقيف الدوائي، 
وذل���ك بهدف حص���ول المواطن عل���ى دواء آمن 
وفعال وبجودة عالية، ومحور التوعية من أهم 
أولويات الهيئة ألنه يساهم في جعل المواطن 

شريكا في العملية الرقابية.

وفي هذا الصدد قام���ت الهيئة بإنشاء الموقع 
عل���ى  الرس���مية  والصفح���ة  للهيئ���ة،  الرس���مي 
موق���ع التواص���ل االجتماعي فيس ب���وك والتي 
قاربت من الوصول إلى المليون متابع في أقل 
من ثالثة أع���وام، كذلك التواصل من خالل لينكيد 

إن وقناة الهيئة على اليوتيوب.

وقام���ت الهيئ���ة بعم���ل ع���دة حم���الت توعوي���ة 
عل���ى صفحتها الرس���مية، كذلك عم���ل مجموعة 
أدلة إرش���ادية، مثل« االس���تخدام اآلمن لألدوية، 
التداخ���الت الدوائي���ة م���ع الطع���ام، والتداخ���الت 
الدوائي���ة مع التحاليل الطبية، االس���تخدام اآلمن 
لإلنس���ولني، التعامل م���ع األدوية أثن���اء الحمل«، 
باإلضاف���ة إلى األنشطة التوعوية التي تقدمها 
الصفحة بشكل مس���تمر، وهي » س���ؤال ودواء، 
اع���رق الف���رق، نصيحة في كبس���ولة، فيديوهات 

توعوية، تحذيرات، قاموس الدواء.

ما هي االسرتاتيجيات المتبعة
لصناعة صورة ذهنية قوية عن هيئة
الدواء المصرية في الدول العرب�ية؟

هيئ���ة ال���دواء المصري���ة نش���أت من رح���م القوة، 
وه���ي ترجم���ة لمجه���ودات كب���رية قام���ت به���ا 
القيادة السياسية من أجل وجود جهة مستقلة 
بالش���أن الدوائ���ي، وتس���تمد قوته���ا م���ن دع���م 
القيادة السياس���ية وتبعيتها المباش���رة لرئاسة 

مجلس الوزراء.

والهيئ���ة تعم���ل على صناع���ة الص���ورة الذهنية 
المعاي����ري  وف���ق  العم���ل  خ���الل  م���ن  القوي���ة 
المعتم���دة بال���دول المرجعي���ة ومنظم���ة الصحة 
العالمي���ة، والحص���ول على االعتم���ادات الدولية 
المتالحق���ة، وميكن���ة دوالب العم���ل الوظيف���ي، 
واتباع سياسات التحول الرقمي، وتطوي�ر البنية 
التحتي���ة، والتواصل الفعال مع ش���ركاء الصناعة، 
وتعمي���ق توطني صناعة المس���تحضرات الدوائية 
والمستلزمات الطبية في مصر، وتطوي�ر العمل 
الرقابي، وضبط سوق الدواء، كذلك التعاون مع 
كافة ال���دول العرب�ية الشقيقة وتب���ادل الخربات، 

ودعم سوق الدواء العربي.

30

صحة العرب



33

ملف العدد

تعد التغذية العالجية أحد الطرق التي تساعد 
مرضى السمنة على خسارة أوزانهم الزائدة 
من خالل برامج علمية مدروسة، ت�تضمن عناصر 
غذائية صحية تساهم في الوصول إلى 
الهدف المطلوب، تحت إشراف طبي متخصص 
لتوزيع العناصر بالشكل المناسب لكل حالة.

التغذية العالجية
في الميزان
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ملف العدد

إعداد: د. أمل أمني

يقصد بالتغذي���ة العالجية أو التغذي���ة اإلكلينيكية، 
أنها تخصص يستهدف الوقاية من السكر والقلب 
وارتف���اع نس���بة الكوليس���رتول، وتعتم���د التغذية 
اإلكلينيكية على توفري أغذية نكتسب منها أوزانا 
صحي���ة للحماي���ة م���ن األم���راض، ويس���تهدف ه���ذا 
األمر إنق���اص وزن الشخص مع ضمان عدم حدوث 

مضاعفات للجسم.
 

وي�ؤكد الدكتور محمد ضياء ســـرحان  أستاذ جراحات 
الســـمنة بالقصـــر العينـــي وزميـــل كليـــة الجراحـــني 
الملكيـــة بلنـــدن على موقع���ه االلكرتون���ي، على 
 Healthy Nutrition العالجي���ة  التغذي���ة  قيم���ة 
ليس���ت ف���ي االعتم���اد عل���ى ك���رثة الغ���ذاء، فهذا 
يعت���رب خط���أ ش���ائع ل���دى الكثريي����ن، حي���ث أن هناك 
أبحاث ودراس���ات عديدة تناول���ت موضوع التغذية 
العالجي���ة بشك���ل مفصل؛ إنها التغذية المناس���بة 
للفرد بالذي يحتاجه، أو عبارة عن أقل قدر يحتاجه 
جسمنا ويساهم في بناء الت�كوي�ن ويساعد على 
التعاي���ش دون اإلحس���اس بخل���ل ف���ي الت�كوين���ات 
الجسمانية والذهنية وتساهم بشكل فعال في 

المراحل العالجية.

أنواع جراحات السمنة
مت���ى يلج���ا المري���ض لجراح���ات الس���منة؟ وماهي 
الجراح���ة المناس���بة لمريض الس���منة؟ وهل تحدث 

مضاعف���ات م���ا بع���د العملي���ة؟ وم���ا م���دى ضرورة 
وجود نظام غذائي يعيش عليه المريض بعد إجراء 
العملي���ة؟ باإلضاف���ة إل���ى العديد من التس���اوالت 
توجهنا بها لألســـتاذ الدكتور أيمن عيسوي  أستاذ 
جراحات المناظري والسمنة المفرطة زميل الجمعية 
وزميـــل   ASMBS الســـمنه،  لجراحـــات  االمريكيـــة 
الجمعيـــه الدوليـــة لجراحـــات الســـمنه )IFSO(ال���ذي 
بدأ حديثه بأن مريض الس���منة يلج���أ للجراحة عندما 

يفشل الحل الطبي الالجراحي في تعديل وزنه.

ومن الخطأ إجراء جراحة للمريض لم يتخطى حدود 
معينة متعلقة بكتلة الجسم، بمعنى أن ليس كل 
مري���ض يهيئ له أو يعتقد أن وزنه زائد س���نقوم 
بإج���راء الجراحة له، إال تحت ظ���روف معينة، والخط 
ال���ذي يحدد لن���ا مدى احتياج المري���ض للجراحة هو 
معام���ل كتلة الجس���م؛ والذي لحس���ابه ببس���اطة، 
نقي���س طول الف���رد بالمرت، فإذا كان على س���بيل 
المث���ال طول���ه 1.7 م���رتا، نق���وم ف���ي ترب�يعها ثم 
نقس���م وزن المري���ض عل���ى النات���ج، وه���ذا الناتج 
هومعامل كتلة الجسم، فإذا تعدت كتلة الجسم 
األربع���ني أو التالت���ني مع وج���ود أم���راض مصاحبة 
للس���منة مث���ل زي���ادة الضغ���ط، الس���كري، تصل���ب 
الشراي����ني، زيادة الكوليس���رتول، أمراض المفاصل 
والظه���ر، أو توق���ف النفس أثناء الن���وم؛ فهذه 

أمراض خطرية يتزاي���د ت�أثريها مع مرور الوقت 
ل���ذا يصب���ح م���ن الض���روري اج���راء عملي���ة من 

عمليات تخفيف السمنة.

م���ن  أساس���ي�ني  نوع���ني  »هن���اك  وأض���اف: 
العملي���ات؛ نوع يشمل فقط تصغري للمعدة 

وهذا أحدث إجراء معمول به حاليا، والعملية 
الثاني���ة ه���ي عملي���ة الت�كمي���م، والت���ي يت���م 

بها اس���ت�أصال أربعة أخم���اس الحجم الكلي 
للمعدة تقري�با.

»وعملية  الت�كميم تعترب أول خطوة في 
عملي���ات الس���منة، ولها بع���ض الفوائد 
األخ���رى منه���ا أن���ه نتيج���ة إلجراها يقل 
الهرمون المس���بب للجوع���و وبالتالي 
ال يشع���ر المريض بالج���وع الشديد كما 
كان يح���دث له عندم���ا كان يطبق حمية 

غذائية قبل العملية.

»وهن���اك عملي���ات جراحية كث���رية كانت 
منه���ا  وت���وارت  الماض���ي  ف���ي  ت�ت���م 
عمليات حزام المعدة وعمليات تدبيس 
المع���دة وعملي���ات أخ���رى لتقلي���ل حجم 
المع���دة وعملية التدكي���ك أو الكشكشة 
معظمه���ا بدء في االختف���اء، ويمكننا أن 

نصفها بأنها شبه خطأ في االجراء.

»أيضا من العمليات االخرى، عمليات تحوي�ل 
المس���ار وهي تشمل تصغ���ري المعدة حيث 

يق���وم الطبي���ب بإج���راء معني لك���ي ال يذهب 
الطعام مباشرة إلى األمعاء الدقيقة بعد أن 

د. محمد ضياء سرحان:
التغذية العالجية هي التغذية المناسبة للفرد بالذي يحتاجه

د. أيمن عيسوي:
الت�كميم وتحوي�ل المسار هو األحدث واألكرث مالئمة 

الربوفيسور عائض القحطاني:
جراحة السمنة هي تغي�ري شامل في مسار حياتك ونظامك الغذائي 

د. نهلة عبد الوهاب:
أكتب يوميا في سجل خاص ما ت�أكله.. وتخلص من المؤكالت الضارة تدري�جيا

د. اسماء دحدوح:
أشرب الكثري من الماء وال تخلط النشويات بالربوتني

وضع فواصل زمنية بني الوجبات

د. كناز شيخ:
للتمتع بنمط حياة صحية، يجب أن يعتمد النظام الغذائي

على الحبوب الكاملة وتذكر أن الجوع عدوك والماء صديقك

د. محمد المهدي:
الظروف الحياتية المضطربة وضعف الوعي الصحي وإهمال

الرياضة البدنية والحركة بوجه عام تساعد على السمنة 

د. غادة السمان:
نتيجة لإلحباط قد يبدأ مريض السمنة بتجربة أدوية من السوق

بدون وصفة طبية للتخسيس أو يجري عمليات جراحية دون حساب للعواقب

د. علي عبد الراضي:
استبدل العادات السلبية التي تمارسها بعادات إي�جابية

وال تعاقب نفسك بتناول الطعام بشراهة



»إن مقی���اس كتلة الجس���م هو الوح���دة العالمية 
المتع���ارف عليه���ا والت���ي تحدد من ه���و الشخص 
كان  ف���ان  الس���منة،  لجراح���ة  للخض���وع  المؤه���ل 
المري���ض م���ن مؤه���ال ألج���راء العملي���ة بق���رار من 
طبيب���ه من بع���د تحضري المري���ض للعملي���ة وإجراء 
بعض الفحوصات للت�أكد م���ن حالته الصحية؛ وفي 
حال���ة وج���ود أي خل���ل صحي يت���م ت�أجي���ل العملية 
فقط لحني عالج الخلل الصحي؛ وقد يس���ت�ثنى من 

هؤالء من لديه موانع صحية للتخدير العام.

»وخالص���ة الق���ول إن جراحة الس���منة ه���ي تغي�ري 
شامل في مسار حياتك ونظامك الغذائي ، ومن 
الضروري اتباع إرشادات الطبيب وااللتزام بنظام 
الرياضي���ة  التماري����ن  وممارس���ة  صح���ي  غذائ���ي 
وتجن���ب الخم���ول والكس���ل للحف���اظ عل���ى نتائ���ج 
الجراح���ة والوصول إلى هدفك وتحقيق خس���ارة 

دائمة للوزن.

المعجنات والوجبات السريعة
من اهم اسباب السمنة

الوهـــاب استشـــاري  الدكتـــورة نهلـــة عبـــد  توض���ح 
المناعـــة والبكترييـــا والتغذيـــة الحيويـــة أن أس���باب 
الس���منة عديدة منها الوراث���ي بمعنى أن العائلة 
به���ا اس���تعداد وراثي للس���منة واس���تعداد جيني؛ 
وكذلك العادات الغذائية الخاطئة كأكل المخبوزات 
والمعجنات والوجبات الس���ريعة والمقليات بكرثة، 

واإلكثار من شرب المياه بالغازية أيضا، مع عدم أو 
قلة ممارسة الرياضة.

وتضيف: »علينا التنبية من أن السمنة مرض خطري 
قد يرتتب عليه سكر من النوع التاني وتصلب في 
الشراي�ني وجلطات والتهابات في الجس���م بصفة 
عام���ة؛ كم���ا يمك���ن أن ت�كون الس���منة من أس���باب 
ح���دوث أورام نتيج���ة األكل غري المحس���وب والذي 
ينتج عنه الشوادر الحرة الناتجة عن األكل المقلي 

أو الوجبات السريعة.

»وهناك طرق مختلفة للحد من الس���منة وزيادة 
ال���وزن؛ وإن تع���ددت ه���ده الط���رق. فإنه���ا ت�تفق 
على ش���يء ضروري واحد، وهو أن يكتب اإلنسان 
م���ا يتناول من طعام، وأن يباش���ر تدري�جيا بتقليص 

تناوله للمأكوالت المضرة«.

وتضيف »أنا ال أحبذ التدخل الجراحي لعالج السمنة 
إال إن كان ذل���ك بأم���ر الطبي���ب، وأن ت�ت���م الجراح���ة 

على يد طبيب متخصص موثوق به«.

خطة عالجية كاملة للسمنة
تش���رح الدكتـــورة أســـماء دحـــدوح مـــدرس التغذيـــة 
العالجيـــة بجامعة األمـــم العرب�ية وعضـــو الجمعية 
ومديـــر  الصحـــي،  واإلرشـــاد  للتغذيـــة  المصريـــة 
عـــام ومؤســـس أكاديمية غذائـــك لتطويـــ�ر الوعي 
الغذائي، أن من أهم اس���باب السمنة في عالمنا 

ي���رتك المع���دة، أي ال يمر كله إلى األمعاء حتى ال 
يحدث له امتصاص بالكامل، بمعنى أنه يتم تحوي�ل 
مس���ار األكل ليم���ر عل���ى جزء م���ن األمع���اء وليس 
االمع���اء كله���ا، وبالتال���ي هن���اك ج���زء م���ن األكل 
ُيمتص ويس���تفيد منه الجسم، وهناك جزء آخر من 

األكل ال يمتص وينزل في الرباز.

»ويتم اختيار العملية المناسبة بناء على طبيعة 
المري���ض نفس���ه؛ وف���ي أوق���ات أخ���رى، طبيع���ة 
الم���رض الذي يعاني منه المريض نفس���ه، ولذلك 
نقاب���ل المريض أكرث م���ن مرة لمناقش���ة العملية 
األمث���ل ل���ه، وال يوج���د خوف كب���ري م���ن مضاعفات 
العملي���ة ألن���ه يتم إجراءه���ا األن في أم���ان كامل 
بالمنظ���ار الجراح���ي، وال خ���وف م���ن المضاعف���ات 
طالم���ا أن م���ن يج���ري العملي���ة ج���راح لدي���ه خربة، 

وفي مكان مجهز إلجراء مثل هذه الجراحات.

» أم���ا بالنس���بة للنظ���ام الغذاائ���ي ال���ذي يتبع���ه 
المري���ض بع���د العملي���ة، فه���ذا النظ���ام محاول���ة 
جزئي���ا  المس���ت�أصلة  المع���دة  لتعوي���د  أو طريق���ة 
بمعن���ى  تدري�ج���ي،  األكل وبشك���ل  عل���ى طبيع���ة 
أن المري���ض يتن���اول ف���ي أول عشر أيام س���وائل 
رائق���ة، ث���م يتدرج في تن���اول أنواع أخرى س���هلة 
الهضم مث���ل الزبادي و الطع���ام المفروم ناعما 

أو المه���روس مث���ل البطاطس البيوريه، ش���وربة 
الخضار؛ ثم ينتقل إلى أطعمة أكرث سمكا، وهكذا، 
وم���ع الوقت ومع الخ���ربة المت�كونة للمريض، يبدأ 
ه���و نفس���ه بالتعرف عل���ى م���ا يتعبه وم���ا يريحه 
م���ن أطعم���ة، كم���ا يس���تطيع أن يميز كمي���ة األكل 
ال���ذي يمكنه تناوله دون يشع���ر باالمتالء الشديد 
أو التع���ب؛ وهذا ال يس���تغرق  في معظم الحاالت 

وقتا طويال«.

ولفت الدكتور أيمن عيسوي النظر إلى انه هناك 
احتياج لتناول الفيتامينات والمعادن والمكامالت 
الغذائية قد يس���تمر لس���نتني أو ث���الث بعد عملية 
الت�كميم وربما طول العمر لألشخاص الذين أجروا 
عمليات تحوي�ل مسار، وأكد على المتابعة الطبية 
وض���روري  أساس���ي  ش���ئ  وأن���ه  العملي���ة  بع���د 
جدا حي���ث لطبي���ب بيطمأن خ���الل المتابع���ات على 
الحالة الصحية والجس���دية للمريض الذي أجرى له 
العملي���ة وهن���اك تحاليل البد م���ن إجراءاها وهي 

مهمة لظبط التغذية الخاصة بالمريض.

جراحة السمنة هي تغي�ري شامل
في مسار حياتك ونظامك الغذائي 

 يوضح الربوفيســـور عائـــض القحطاني،  بروفيســـور 
الجراحـــة العامـــة فـــي كليـــة الطـــب لجامعـــة الملـــك 
ســـعود، استشـــاري فـــي جراحة المناظري والســـمنة 
فـــي مدينـــة الملـــك فهـــد الطبيـــة وجامعـــة الملـــك 
سعود، أن وجود أمراض مزمنة مثل اإلصابة بالضغط 
والسكري وأالم المفاصل أو ت�كيس المبايض وكثريا 
من األمراض األخرى، ال يمنع من إجراء عملية جراحة 

السمنه، بل على العكس تماما.

ويقول: »إن نزول الوزن بعد اجراء عملية السمنة 
ي���ؤدي الى ش���فاء كث���ري م���ن األم���راض المصاحبة 
للس���منة، وبالتالي فقبل أن نفكر بالموانع التي 
تح���ول دون أج���راء العملية، علين���ا أن نفكر إن كان 
الم���رض الذي نعاني منه س���ببه الس���منة وزيادة 

الوزن أو ال.
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الوزن، ومنها ش���رب الماء بكمي���ات أكرب من التي 
اعتدنا عليها.

وتقول: »طبيا فإن كل كيلوجرام من وزن اإلنسان 
يحت���اج إل���ى 250 ملغ���رام من المي���اة يوميا، ومن 
إفضل الممارس���ات أن يبدأ االنس���ان يومه بكوبني 
من الماء، وهو ما سيحدث فرقا كبريا في الوزن؛

 »الخطوة التانية هي أن يقلل الشخص من كمية 
الطعام في الوجب���ة الواحدة، وأن ال يخلط  أنواع 
الطع���ام؛ فمثال أن ال ي���أكل األرز ومعه بروتني فال 
يجب خلط النشويات مع الربوتني؛ وكذلك عدم أكل 
الخضار المطبوخ���ة بدهون عالية، ويفضل أن تبدأ 
أكل���ك بالربوتني المقدم في الوجبة كاألس���ماك، 
واللح���وم، والدواج���ن؛ وف���ي الوجب���ات الخفيف���ة 
كاإلفطار والعشاء، يفضل أن نبدأ بمنتجات األلبان 
وبها بروتني وكذلك الفول والبيض، وأن نقلل من 

كميات النشويات مثل الخبز واألرز والمكرونة«؛ 

الطع���ام  كمي���ة  ع���ن  البع���ض  »يس���أل  وتضي���ف: 
المطل���وب تناوله���ا بالجرام، وهذا صع���ب التنفيذ 
م���ن  ُكل  أق���ول  األم���ور،  ولتبس���يط  ل���ذا  أحيان���ا، 
طعام���ك قدر كف يدك س���واء كان من الربوتني أو 
النشويات؛ وعلى سبيل المثال، ففي الغرب يتم 
تطبيق بعض هذه الس���لوكيات في البداية بشرب 
الشوربة حيث س���تحتل الشوربة حيزا من المعدة؛ 
أيض���ا يفضل أن ت�ك���ون هناك فواص���ل بني الطعام 
حت���ى يكون هن���اك فرصة الف���راز هرم���ون الشبع 
خ���الل عشري����ن دقيقة من ب���دء األكل وبه���ذا يأكل 

األنسان كمية أقل«.

الجوع عدوك والماء صديقك
م���ن جانبه���ا تحدث���ت الدكتـــورة كنـــاز شـــيخ رئيســـة 
الرابطـــة الســـورية للصحـــة العامة وطـــب المجتمع 
تفصيلي���ا عن النظام الغذائي المناس���ب لالنس���ان 
الس���ليم، واك���دت أن الفطور ه���و الوجبة األولى 
الت���ي توف���ر  الطاق���ة الالزمة خ���الل الي���وم، لذا ال 
يفض���ل تخطيها خاصة عندما يتعل���ق األمر بالرغبة 

في فقدان الوزن.

فتخطي الفطور يزيد من الشعور  الشديد بالجوع، 
مم���ا يؤدي إل���ى تناول كميات كب���رية من الطعام 

العرب���ي ه���و ع���دم إدراك الف���رق 
بني اإلحس���اس بالجوع أو العطش، 

بمعن���ى أن مري���ض الس���منة يلج���أ 
ل���ألكل أوال، ويعتق���د أن ش���رب الماء 

لن يكفيه للقضاء على إحساس الجوع، 
فيذهب مباش���رة ل���ألكل مع العل���م أنه إذا 

ش���رب حاجت���ه من الماء فس���يحدث هذا 
فرق���ا كبريا معه؛ وه���ذه نقطة في 

غاية األهمية ف���ي موضوع زيادة 
الوزن.

أن  الثاني���ة  »النقط���ة  وتضي���ف: 
س���لوكياتنا وعاداتنا الغذائية في 

وتوقيتات���ه  األكل  طه���ي  طريق���ة 
الت���ي  الوجب���ة  ت�ك���ون  حي���ث  خاطئ���ة، 

بع���ض  ف���ي  الس���منة  مري���ض  يتناوله���ا 
األحيان ليس���ت كبرية وال مليئة بالدهون، 

ولك���ن توقيت تناولها خاطئ بمعني 
انه يظ���ل طول اليوم بدون أكل ثم 
يأكل وجبة واحدة ت�رتاكم وت�ت�كدس 
مخزن���ة،  ده���ون  إل���ى  وت�تح���ول 
ث���م تح���دث ل���ه حال���ة نه���م وجوع 
ش���ديد جدا في ف���رتة الليل. وهذا 

طبع���ا ل���ه دالالت طبية نبح���ث عنها 
بالتشخي���ص  ونكتشفه���ا  بالتحالي���ل 

أن  نكتش���ف  الغال���ب  وف���ي  الس���ري�ري، 
هناك مقاومة لألنس���ولني، ألن الشراهة 

الليلية ت�كون نتيج���ة عدم انتظام في 
ضخ األنس���ولني في الجس���م وعدم 

انتظام في ضخ سكر الدم؛

»أيض���ا فإنه ف���ي غاي���ة الخطورة 
طريق���ة طهي الطع���ام ألننا في 

العال���م العرب���ي كث���ريا م���ا نطه���و 
الطع���ام بكمية كبرية م���ن الدهون، 

واس���تخدام  النشوي���ات  ب���ني  ونخل���ط 
الزي����وت ف���ي  درج���ة الح���رارة العالي���ة أي 

التحم���ري أيضا، وهو من العادات الس���يئة جدا في 
أطعمتنا؛ 

أفض���ل  م���ن  األكل،  توقي���ت  إل���ى  »وبالع���ودة 
الممارسات التي تساعد على انقاص الوزن وضع 
مواعي���د ثابتة لتن���اول الطعام، ويفض���ل أن ت�كون 
وجبات صغرية عند تناولها يشعر اإلنسان بالشبع 
ويطمئ���ن أنه���ا كافي���ة الحتياجات���ه؛ ولنتذكر قول 
الرس���ول علي���ه الصالة والس���الم: »م���ا مأل آدمي 
وعاًء ش���رًا من بطن، بحس���ب ابن آدم أكالت يقمن 
صلب���ه، ف���إن كان ال محال���ة فثل���ث لطعام���ه، وثلث 
لشرابه، وثلث لَنَفسه«؛ لكننا لألسف نمأل أكرث من 

ثلثي المعدة بالطعام؛

»أيض���ا فإن انتظام مواعي���د النوم مهم جدا في 
مكافح���ة الس���منة، وهن���اك أبح���اث علمي���ة أثبتت 
أن الن���وم ف���ي الثل���ت األول من اللي���ل أي ابتداء 
م���ن الس���اعة الحادي���ة عشرة مس���اء إل���ى الثانية 

والنص���ف أو الثالث���ة فج���را، يف���رز 
الهرمون���ات  كل  عنده���ا  الجس���م 
الت���ي ت�تحك���م بالجس���م  لدرج���ة أن 
ال���ذي ال ينام خالل تل���ك الفرتة، تقل 
مناعت���ه بم���رور الوقت ويصب���ح عرضة 
لك���ل األم���راض، وخاص���ة األم���راض الخبيث���ة 
واألم���راض المزمنة؛ كم���ا تبدأ عالمات 
الشيخوخ���ة بالظه���ور علي���ه بشك���ل 
كب���ري، ويفق���د ج���زءا كب���ريا ج���دا من 
الرتكي���ز،  عل���ى  وقدرت���ه  طاقت���ه 
إضاف���ة إلى س���وء الهض���م الجيد 
له���ا  يح���دث  هرمونات���ه  كل  ألن 

اختالل في عملها؛

»إن توقي���ت النوم حاس���م، ول���ه ت�أثري 
أج���رى  الجس���م، وق���د  كام���ل  كب���ري عل���ى 
العلم���اء أبحاث���ا عل���ى 6 آالف س���يدة كن 
ينم���ن م���ن الس���اعة 11 مس���اء إل���ى 6 
صباح���ا، وعل���ى 4 آالف ينم���ن ف���ي 
ين���ام  كالت���ي  متاخ���رة،  توقيت���ات 
معظمن���ا فيها ف���ي زيامنا هذه، 
مع الس���هر حتى الثاني���ة والثالثة 
أن  البح���ث  نتيج���ة  فكان���ت  صباح���ا؛ 
الس���يدات الالتي ينم���ن في وقت 
يفتق���ر  اللي���ل  منتص���ف  بع���د  مت�أخ���ر 
جس���مهم لهرم���ون يطلق عليه اس���م 
»هرمون الس���عادة«، وهو هرمون مهم 
النه يحافظ على صحة اإلنس���ان لدرجة 
انهم أطلقوا عليه لقب »الهرمون 
 Anti Doctor لالطب���اء«  المض���اد 
Hormone النه يساعد في تقليل 
األم���راض وع���دم اللج���وء لألطباء؛ 
وه���ذا الهرمون يق���ون بإفرازاته 
ف���ي الثل���ت األول م���ن الليل وفي 
ظ���الم وس���كون تام���ني، أي أن يت���م 
إفرازات���ه عندم���ا يدخ���ل الشخ���ص ف���ي 
منطق���ة  يس���ميها علم���اء النف���س االلف���ا 
»الس���كون« ويحدث للجسم أس���رتخاء تام، وتحدث 
في بعد مرور خمس���ة واربع���ني دقيقة من بداية 
الن���وم وه���ذا االس���رتخاء الت���ام للجس���م يس���اعد 
عل���ى اف���راز الهرمون���ات الرئيس���ية في الجس���م، 
وأهم تلك الهرمونات »هرمون السعادة« وتلك 

الهرمونات ال يتم افرازهم إال في سكون تام؛

»ف���إن كان اإلنس���ان قلق���ا ومعت���ادا على الس���هر، 
فإنه سيخس���ر فرصة الوصول للمعدالت الطبيعية 
للهرمونات في الجسم، وبالتالي يخسر الهرمون 
الحي���اة والصح���ة  ال���ذي بمنح���ه ح���س اس���تمرارية 
واالعت���دال الجس���ماني والنفس���ي، ويحص���ن م���ن 
بع���دوى  اإلصاب���ة  وم���ن  والشيخوخ���ة  االم���راض 

بكتريية أو فريوسية، ويحقق توازن الجسم«.

الحفاظ على الوزن الطبيعي
وتبني الدكتورة أس���ماء بعض الخطوات البسيطة 
للحف���اظ عل���ى ال���وزن الطبيعي وللتحك���م بزيادة 
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م���ن باب تحدي نفس���ك زي���ادة ألف أخ���رى تدري�جيا، 
وس���تالحظ كيف ت�تحسن لياقتك وتبدأ في فقدان 
الوزن الزائ���د تدري�جيا عند االس���تمرار على تحقيق 

ذلك الهدف.

وإذا ل���م يك���ن لدي���ك مش���اكل ف���ي س���كر ال���دم، 
م���ن  الطع���ام  تن���اول  ع���ن  ت�توق���ف  أن  فيمكن���ك 
الس���اعة 8 مساء حتى الساعة 10 صباحا مع شرب 
الم���اء أو األعش���اب فقط؛ فتن���اول العشاء بحلول 
الساعة الثامنة مساء أو في غضون ثالث ساعات 
من وقت النوم، يمنع الشعور باالنتفاخ ويسهل 
هض���م الطعام؛ وإن وجدت صعوبة في مقاومة 
التوقف عن الطعام، فيمكنك تناول بعض الشاي 

العشبي.

هل السمنة مرض نفسي؟
يب���دو أن الس���منة واالضطراب���ات النفس���ية دائ���رة 
مغلق���ة يضي���ع فيها البع���ض، حيث ي���ؤدي المرض 
النفس���ي المزمن في بعض األحيان إلى السمنة 
أو الفش���ل ف���ى التخل���ص م���ن ال���وزن الزائ���د، ألن 
الشخ���ص وبس���بب ش���عوره باإلحب���اط أو التع���رض 
لضغوط نفس���ية غالبا ما يلج���أ إلى تناول الطعام 

كوسيلة مهدئة أو التنفيس عن غضب مكتوم.

كما تمكن العلماء من رصد عدة أسباب اجتماعية، 
طبي���ة، وتطوري���ة ذات عالقة بمشكالت الس���منة، 
لكن يوجد عامل آخر في غاية األهمية يجب وضعه 
ف���ي االعتب���ار ف���ي محاولتن���ا لفهم ذل���ك الوباء، 
وه���و العام���ل النفس���ي الوراثي خلف الس���منة؛ 
ولوجه���ة النظر تل���ك تاري�خ طوي�ل ب���دأ من الطبيب 
النمســـاوي وعالـــم النفـــس »ســـيغموند فرويد« 
Sigmund Freud الذي رب���ط التعلق الفموي عند 
البدناء بن���وع من الولع نتيج���ة للحرمان العاطفي 
خاص���ة أن���ه في نظري���ة فرويد يق���ع كل من الجوع 

والرغبة الجنسية على نفس المسافة.

وهن���اك متالزمت���ني ش���هريتني ارتبطا باألش���خاص 
البدناء بنس���ب كبرية، األولى ه���ي متالزمة األكل 
الش���ره، وه���ي نوب���ات م���ن الشراه���ة عن���د تناول 
الطعام مرتني في األس���بوع لمدة س���تة أش���هر، 
ونجدها في 30% من المصابني بالسمنة وبنسبة 
2% م���ن كل عّين���ة مجتمعي���ة عشوائي���ة، وت�تعلق 
النظري���ة األك���رث رواج���ا في ش���رح ذل���ك االضطراب 
بت�أث���ري المشاع���ر الس���لبية على األف���راد فيلجأون 

للطعام لرفع الحالة المزاجية.

أم���ا الثاني���ة فهي متالزم���ة األكل الليل���ي والتي 
ترتب���ط بظاهرت���ني أساس���يتني، وهم���ا أكل الكث���ري 
من الطع���ام بعد العشاء واالس���تيقاظ من النوم 
لتن���اول الطع���ام، وه���ي حالة تنتشر بنس���بة %10 
ف���ي   %1.5 وبنس���بة  بالس���منة،  المصاب���ني  ب���ني 
المجتمع بشكل عام، وي�ربطها الباحثون بس���ببني، 
أولهم���ا ذو عالق���ة باضط���راب ف���ي الهرمون���ات 
المسؤولة عن تنظيم الساعة البيولوجية واآلخر 
ف���ي  باضط���راب  متعل���ق  الس���ابق(  )كاالضط���راب 
الم���زاج، كما الحظ الباحث���ون اضطرابا في هرمون 

البتني والذي يقمع الشهية أثناء النوم.

ولك���ي نتع���رف بشك���ل أك���رب ع���ن ارتب���اط الس���منة 
األطب���اء  ف���ي مجل���ة  حاورن���ا  النفس���ي  بالم���رض 
الع���رب مجموعة م���ن الخرباء واألطباء النفس���ي�ني 
حول األسباب النفس���ية التي تؤدي إلى السمنة 
ووس���ائل وط���رق الخ���روج م���ن االكت�ئ���اب والعزلة 

التي يمكن أن ترافق مريض السمنة.
 

يوضح الدكتور محمد محمد المهدي أستاذ الطب 
النفســـي بجامعـــة األزهـــر أن هن���اك العديد من 
األس���باب النفس���ية التي تس���اعد على السمنة 
ومنها اإلكت�ئاب والقلق والملل، ونوبات الشره 
في الطعام، وقلة النوم، وتعاطي الكحوليات، 
والحياة الساكنة الكسولة، والضغوط النفسية 
المت�ك���ررة أو المزمنة، وأخذ وجبات س���ريعة بني 

خ���الل وجبة الغداء، لذا ينصح خرباء التغذية أن نبدأ 
الي���وم م���ع وجبة فط���ور مغذي���ة، مثال وع���اء من
الحب���وب الكاملة الس���ريعة التحضري م���ع كوب من 
الزب���ادي والفاكهة أو الحليب الخالي الدس���م، أو 
بيض مس���لوق مع ش���رائح من الطماط���م والخيار 
وخب���ز كام���ل الحبة؛  وم���ن أفضل التغي����ريات التي 
يمك���ن تعديله���ا للتمت���ع بنم���ط حي���اة صحي���ة، أن 
يعتم���د النظ���ام الغذائ���ي عل���ى الحب���وب 
الكامل���ة لكل المكونات الغذائية، فبذلك 
يمك���ن تجن���ب كمي���ات كب���رية م���ن الس���كر 
المض���اف والده���ون والم���واد الغذائي���ة 
المصنع���ة. ل���ذا يج���ب الحف���اظ عل���ى وجبة 
الفط���ور وع���دم تخطيه���ا، م���ع الرتكيز على 
الربوت���ني، فالجس���م يح���رق الس���عرات الحرارية 
عند هض���م وحرق الربوت���ني الذي ت�أكل���ه، لذلك 
يمكن للنظ���ام الغذائي الغني بالربوتني أن 
يع���زز عملية األي���ض بما يصل 
إلى 80-100 س���عر حراري 
يومي���ا، كم���ا يس���اعد على 
ويقل���ل  بالشب���ع  الشع���ور 

من اضطراب الشهية.
 

وتنص���ح الدكت���ور كن���از ش���يخ   بتجرب���ة خدع���ة صغرية 
وتق���ول: »هل س���بق ل���ك أن جرب���ت ش���عورك بعدم 
الرغبة في تناول الطعام بعد غسيل األسنان؟ هذه 
الحيل���ة تجعل الكثري من األش���خاص يفقدون رغبتهم 
ف���ي األكل، كم���ا أن م���ذاق الطع���ام يب���دو مختلف���ا 
وأحيان���ا س���يئا بالنس���بة للبع���ض، فضال عن أن غس���ل 

األسنان لدى الكثريي�ن يرتبط بانتهاء وقت الطعام؛

»كذل���ك فإن الكثري من الن���اس يرتبطون بمشاهدة 
التلفاز أثناء تناول الطعام، ولكن مع األسف تعمل 
ه���ذه العادة عل���ى زيادة تناول���ك للطعام بمعدل 
40% من الس���عرات اإلضافية عن نمط اس���تهالكك 
التقلي���دي؛ ل���ذا فتن���اول الطع���ام م���ع ع���دم وجود 
مشت�ت���ات، يس���اعدك عل���ى تن���اول حاجت���ك، فاحرص 
عل���ى تناول طعامك ببطء ووع���ي دون وجود أي 
مشت�تات س���واء التلف���از أو الهات���ف أو التحدث مع 

األصدقاء«.

وأضافت: »يس���اعد تن���اول وجبات خفيف���ة بمعدل 
مرت���ني يوميا على تجنب نوب���ات الجوع الحادة، كما 
يبق���ي عل���ى عملي���ة األي���ض ف���ي قم���ة نشاطها. 
ونظ���را لفوائدها، اح���رص على اعتماد المكس���رات 
ي���دك  بقبض���ة  الكمي���ة  وح���دد  خفيف���ة،  كوجب���ة 
وتناولها مرة واحدة خالل اليوم، ويمكنك مزجها 
م���ع الفاكه���ة المجفف���ة؛ كما أن الفاكه���ة مثالية 
للوجبات الخفيفة إذ ال تحتوي على دهون، وهي 
غني���ة بالم���اء واأللي���اف والكربوهي���درات المفيدة 
لجس���مك، وفي معظ���م األحيان تشع���رك بالشبع 

بدال من الجوع السريع.

المشي وتناول العشاء مبكرا  
إن كن���ت تقضي يوميا ثماني س���اعات في اليوم 
عل���ى مكتب���ك، ننصح���ك أن ت�تح���رك لم���دة خم���س 
دقائق كل س���اعتني بما يوازي في نهاية يومك 
اليومي���ة  حركت���ك  مراقب���ة  أن  كم���ا  دقيق���ة؛   20
س���ت�كون مفي���دة ج���دا، إذ في المتوس���ط يمشي 
الف���رد من ألفي خطوة إلى ثالث���ة آالف، ويمكنك 

ملف العدد

في المتوسط يمشي الفرد
بني 2000 و 3000 خطوة
يوميا.. تحدى نفسك بزيادة
1000 أخرى تدري�جيا، وستالحظ

كيف ت�تحسن لياقتك وتبدأ في 
فقدان الوزن الزائد تدري�جيا



الوجبات األساسية، وت�كرار تعاطي المشروبات 
المحتوية على س���كريات طوال الي���وم، واختيار 
الحراري���ة  أن���واع م���ن األطعم���ة ذات الس���عرات 
العالية نظ���را لتفضيل طعمها ل���دى الشخص أو 
رخص س���عرها، وتعاطي بعض األدوية النفسية 
الت���ي تؤدي إل���ى زيادة ال���وزن ومنها مضادات 

الذهان أو مضادات اإلكت�ئاب.

أما األس���باب اإلجتماعي���ة فيمك���ن إرجاعها إلى 
الظروف الحياتية المضطربة كالفقر, واإلزدحام, 
والمشكالت الزواجية أو العائلية أو اإلجتماعية، 
والتي تؤدي إلى نمط حياة مضطرب، وعمليات 
تعوي���ض م���ن خ���الل الطع���ام، واختي���ار أطعم���ة 
رخيصة محتوية على نس���ب عالية من السكريات 
والنشوي���ات، إلى جانب ضع���ف الوعي الصحي، 

وإهمال الرياضة البدنية والحركة بوجه عام.

ويش���رح الدكتور محمد المهدي اآلثار الس���لبية 
لإلنس���ان،  النفس���ية  الصح���ة  عل���ى  للس���منة 
فيق���ول: »ت���ؤدي الس���منة إل���ى فق���دان الثقة 
بالنفس، واإلحساس بالدونية، وربما يصل األمر 
إل���ى القل���ق واإلكت�ئ���اب واضطراب���ات الشخصية، 
خاصة إذا تعرض الشخص لحاالت تنمر أو س���خرية 
أو رف���ض أو اس���تهجان أو تمي�ي���ز بس���بب زي���ادة 

الوزن«.

ويسرتس���ل الدكتور المهدي ف���ي حديثه قائال: 
»يعي���ش مري���ض الس���منة ف���ي حلق���ة مغلق���ة، 
فكلما زاد وزن���ه زادت عزلته واكت�ئابه، ومن هنا 
نحت���اج لخطة ع���الج مت�كامل���ة تضع ف���ي اإلعتبار 
الت���ي  النفس���ية واإلجتماعي���ة  الظ���روف  ع���الج 
اإلضطراب���ات  وع���الج  الس���منة،  عل���ى  س���اعدت 
النفس���ية الت���ي نتج���ت ع���ن الس���منة وس���اعدت 
عل���ى تفاقمه���ا، وبالت���وازي مع ذل���ك، الدخول 
ف���ي برنام���ج طب���ي ورياض���ي وغذائ���ي لتقليل 
ال���وزن بشك���ل مت���درج ومتصاع���د، ويصاح���ب كل 
ذل���ك نظ���ام حياتي نش���ط ومتحرك ك���ي يضمن 
ح���رق الس���عرات الغذائية الزائ���دة، ووعي كامل 
بالعوام���ل المتعددة التي ذكرناه���ا وأدت إلى 
تلك المشكلة متعددة الجوانب والمستويات«.

ويضيف: »باختصار ش���ديد يحت���اج األمر إلى عالج 
متع���دد الجوانب والتخصص���ات، يمتد إلى فرتات 
طويل���ة، معتغي�ري نم���ط الحياة إل���ى نمط صحي 

يستمر مع الشخص طوال حياته.

أسباب تعجيل خيار السمنة
م���ن جانب���ه يوض���ح  الدكتـــور علـــي عبدالراضـــي،  
استشـــاري العـــالج والت�أهيـــل النفســـي وعـــالج 
اإلدمـــان، أن الحالة المزاجية والنفس���ية الجيدة 
محرك ودافع أساس���ي في عملية الشفاء من 
األم���راض الجس���مية وك���ذا النقي���ض ف���ي الحالة 
ت�ك���ون  والت���ي  الس���لبية  والنفس���ية  المزاجي���ة 
الس���بب في ح���دوث عدد م���ن المشك���الت التي 

تظهر في الجسم.

ويضيف: »من أس���باب الس���منة  اصابة االش���خاص 
النفس���ية ومنه���ا االحب���اط و  المشك���الت  ببع���ض 
الحزن واالكت�ئاب واضط���راب الشخصية االعتمادية 
كم���ا يعد تشوه صورة ال���ذات التي تضعف اإلرادة 
والهشاش���ة النفسية و تراجع قدرة الفرد لتحمل 
الضغوط و س���واء الت�كيف مع المواقف الضاغطة 
مثل االحرتاق النفسي والتفكري الزايد و االحرتاق 
الوظيف���ي و ترج���ع الشعور باألمان من األس���باب 
الرئيس���ية لزي���ادة الوزن  ومن أش���هر االضطرابات 
الت���ي تجعل الف���رد يهرب الي االكل ه���و اضطراب 

البوردر الين )الشخصية الحدية(«.

ويقدم الدكتور علي عبد الراضي، وصفة سريعة 
الس���لبية  النفس���ية  االنعكاس���ات  م���ن  للخ���روج 
للسمنة بقوله: »لكي تخرج من هذه االزمة عليك 
ان تصاحب أشخاص ايجابي�ني يملكون خطط واضحة 
يقدمون لكم الدعم في  إنشاء نظام غذاء صحي؛ 
ابحث داخل ذاتك وابحث عن معنى حقيقي يجعلك 
تلتزم نظام رياضي لحرق الدهون، واش���رب الماء 
بانتظ���ام، فذلك سيس���اعدك على انق���اص الوزن 
ويخف���ف حالة القل���ق والتوتر، والتس���وف وت�أجل 

وتعطل المهام إبدأ حاال«؛

»صدق أنك تس���تطيع أن تحاف���ظ علي وزنك وأنك 
تس���تطيع تنفي���ذ نظ���ام إلنق���اص ال���وزن؛ اس���تبدل 
العادات الس���لبية التي تمارس���ها بعادات إي�جابية 
تس���اعدك عل���ي النش���اط، واجعل ذات���ك وافكارك 
االيجابية عن نفس���ك هي األساس وال تستسلم؛ 
وط���ور مهارات���ك فالمه���ارات الحياتي���ة اإلي�جابية 
عامل مهم جدا في استمرارك في انقاص الوزن، 
وال تعاقب نفسك بالطعام الكثري، ال تحرم نفسك 
ولك���ن عليك ان تجاه���د نفس���ك وال تعودها على 
الرغب���ات؛ واجعل في حياتك عب���ارات تحفزك على 
النه���وض واش���خاص  يدعمونك، اقبل االنت�كاس���ة 
واب���داء و اس���تمر وال ت�توق���ف، وفك���ر واقن���ع بأن 

صحتك قرار و عمل«.

زيادة الوعي النفسي لمريض السمنة
حول ت�أثري الس���منة على الحالة النفسية للمريض 
األســـري  المستشـــار  الســـمان  غـــادة  تق���ول  به���ا 
واالرتبوي والمعالج النفسي، »االنسان بطبيعته 
كائ���ن اجتماع���ي يرغب ف���ي أن يك���ون محبوبا في 
مجتمعه وبيئ�ته، وه���ذا القبول المجتمعي عنصر 
ف���ي غاي���ة األهمية للس���عادة والراحة النفس���ية. 
ويعد شكل الجسم أحد األشياء التي ت�أثر كثريا في 

قبولنا لذواتنا؛

»بالتالي فإنه من أهم اآلثار النفس���ية للس���منة 
أن يشع���ر اإلنس���ان بحال���ة م���ن ع���دم الرض���ى عن 
نفس���ه، فاق���د للثقة في ذاته،  لديه إحس���اس أن 
كل م���ا يرتدي���ه ليس جمي���ال عليه، وق���د يصل األمر 
إلى أن يتجنب االجتماعيات واالختالط بالناس ألنه 

يشعر أن مظهره غري الئق مقارنة بهم؛

ف���رتات  ف���ي  خصوص���ا  الظاه���رة  ه���ذه  »وتنش���ر 
المراهق���ة، حي���ث يعان���ي المراه���ق الس���مني من 
االنطوائي���ة الممزوج���ة بالعدواني���ة ف���ي بع���ض 

األحي���ان؛ ويتملك���ه إحس���اس باالخت���الف عن باقي 
أقران���ه، ألن المراه���ق يدق���ق كث���ريا ف���ي ش���كله 
ومظهره ويقارن نفس���ه دائما باصدقائه، وتزداد 
حساس���ية وضعه إن كان بدينا، ولألسف فإنه في 

نفس الوقت يكون عرضة للتنمر.

»كل ه���ذا ي���ؤدي الى مشاكل نفس���ية كب���رية جدا 
وعزل���ة اجتماعي���ة واكت�ئاب باإلضاف���ة إلى إصابته 
بالس���منة الت���ي يرتتب عليه���ا عدم الق���درة على 
الحركة بس���هولة وتسارع النفس والعرق والتعب 

من اي مجهود.

ل���ذا، فم���ن المه���م ج���دا أن ترتف���ع جرع���ة الوع���ي 
النفس���ي، بمعن���ى أنه عل���ى كل مريض س���منة أن 
يك���ون لديه قناع���ة أنه م���ن المه���م أن يفقد وزنه 
ألج���ل صح���ة أفضل، كما يجب أن ن���زرع في تفكريه أن 
الل���ه س���بحانه تعالى، خلقه في أحس���ن صورة وأن 
م���ا نراه ف���ي التلف���از غري صحي���ح دائما، ف���ال داعي 
لالس���تعجال في تحس���ني ش���كله والع���ودة للوضع 
الصحي الس���ليم؛ ولألس���ف فاالعالن���ات التي تخرج 
بنماذج من مرضى السمنة قبل وبعد العملية مثال 

تساهم في زرع فكرة االستعجال على التغي�ري؛

»إن���ه لم���ن الض���روري أن نزي���د م���ن ثق���ة الشخص 
بنفسه ليبدأ بتعاطي أدوية للتحكم في الشهية 
تح���ت اش���راف الطبي���ب مخت���ص، ولينخف���ض وزن���ه 
بالتدري����ج ولي���س س���ريعا، وأن يب���دأ بتقبل ش���كله 
تدري�جي���ا، ألن بعض األفراد وبعد قيامهم بالحمية 
السريعة أو القاسية، يتغري شكلها تماما، فتحدث 
تره���الت مكروهة تنعك���س مرة أخرى س���لبا على 

نفسية هؤالء األشخاص؛

»كل ه���ذه المعطي���ات م���ن الض���روري أن  يضعها 
المعال���ج النفس���ي ف���ي االعتب���ار أثن���اء معالجن���ه 
لمري���ض الس���منة؛ وأيضا على الطبي���ب واخصائي 
االعتب���ار،  ف���ي  النق���اط  ه���ذه  يض���ع  أن  التغذي���ة 
وتهيئ���ة المري���ض لها حت���ى ال يص���اب باألحباط أو 
االكت�ئ���اب س���واء وهو يعاني من الس���منة أو بعد 

فقدان الوزن.

ملف العدد
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لجنة اإلغاثة والطوارئ
باتحاد األطباء العرب

معا نرسم البسمة
ونمسح األسى

نقدم عم���ا جادا ومتقنا وجهودا رائدة في مجال 
العم���ل اإلغاث���ي وتقديم المس���اعدات اإلنس���انية 
العاجلة في شتى بقاع العالم، والوصول السريع 
إلى األماك���ن المتضررة بس���بب الح���روب والكوارث 
الطبيعية كال���زالزل والفيضانات والكوارث الطارئة، 
لرفع المعاناة عن كل محتاج، دون النظر إلى اللون 
أو الجنس أو العقيدة من خال مشروعات تنموية 

متقدمة ومستدامة.

اسرتاتيجيتنا: محاربة الجهل والفقر والمرض
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حوارات األطباء

ترسخ في األذهان والعقول
أن السرطان مرض قاتل لكن هناك جنود 

سخرت وقتها لمحاربة هذه الفكرة والتوعية 
بضرورة الكشق المبكر الكتشاف المرض 
وزيادة فرص العالج، وعلى رأس هؤالء 

الجنود الدكتور خالد الصالح رئيس الحملة 
الوطنية لمكافحة السرطان »كان« واألمني 

العام المساعد لرابطة األطباء العرب 
لمكافحة السرطان بالكويت.

»األطباء العرب« التقت الدكتور خالد الصالح، 
وهنا نص الحوار:

هل السرطان مرض قاتل؟
أؤك���د أن الس���رطان مرض مزمن ولي���س مرضا قاتال، 
ولك���ن م���ن الض���روري زي���ادة الوع���ي ب���أن فرص���ة 
الشفاء من بعض أنواعه تصل الى أكرث من 90% إن 

تم اكتشافها مبكرا.

إن الس���رطان ل���م يع���د مرض���ا قات���ال، وعل���ى س���بيل 
المث���ال، فبع���ض الس���يدات عندم���ا يالحظ���ن ظه���ور 
أعراض خطر مثل ت�كتل في الثدي أو انقالب الحلمة، 
يهلعن وي�رتعنب من احتمال االصابة بسرطان الثدي 
القات���ل، ولكنه���ن يلتزم���ن الصم���ت ويخ���رتن االنك���ار 
وع���دم قصد الطبيب، اعتقادا بأن ذلك س���يعطيهن 
فرصة للحياة بسالم وسعادة لمدة سنة او سنتني 
قب���ل الم���وت، وه���ذا اعتقاد خط���أ، ويحرم الس���يدة 
المصابة من فرصة العالج المبكر وبالتالي الشفاء 

واستمرار حياتها وسط اسرتها.

وس���بب ه���ذه الص���ورة المظلم���ة للس���رطان يرج���ع 
جزئي���ا ال���ى م���ا تظه���ره المسلس���الت التلفزي�ونية. 
فكلم���ا أراد المخ���رج قت���ل البطل���ة، يكش���ف اصابتها 
بالس���رطان؛ ومن هن���ا ت�أتي أهمي���ة التبشري ونشر 
الوع���ي بزيادة ع���دد الناجيات من س���رطانات الثدي 
والقول���ون والغ���دة الدرقي���ة وغريه���ا؛ وتقع على 
عات���ق الناجي���ات مس���ؤولية التبشري بأن الس���رطان 

مرض مزمن ويمكن الشفاء منه.

ولك���ن المشكل���ة ه���ي أن غالبي���ة قص���ص س���رطان 
الثدي المتداولة والمنتشرة هي عن حاالت نس���اء 
استفحل فيهن المرض وعانني خطة العالج الى ان 
انته���ى االمر بوفاتهن، أما ح���االت من تم اكتشاف 
اصابته���ن مبك���را وش���فني من���ه فيلتزم���ن الصم���ت 
والسرية. وأعذارهن هنا متعددة، مثل: الخوف من 
الحس���د أو الشمات���ة أو نفور األف���راد أو حتى نفور 

األزواج من بناتهن.

أنص���ح ه���ذه الفئ���ة الناجي���ة، بالخ���روج ع���ن الصم���ت 
اخواته���ن  يشجع���ن  حت���ى  العل���ن  ف���ي  والتح���دث 
عل���ى الفح���ص المبك���ر؛ فعندم���ا تعلن الس���يدة بأن 
اكتشافها للس���رطان مبكرا هو سبب شفائها منه، 
فذلك س���يشجع س���يدة أخرى على الخضوع للفحص 
حت���ى ت�كتش���ف اصابته���ا، مما س���يؤدي ال���ى انقاذ 

أرواح كثرية«.

نرجو أن نعرف منكم أكرث عن رابطة
األطباء العرب لمكافحة السرطان؟

رابطة األطباء العرب لمكافحة السرطان هي هيئة 
علمية طبية ت�أسس���ت فى الوط���ن العربى وترتبط 
باتح���اد األطب���اء العرب، وتعترب أح���د هيئاته العلمية 
الداخلي���ة  وتلت���زم بقانون���ه األساس���ى وأنظمت���ه 
ومقرها الدائم بالقاهرة بجمهورية مصر العرب�ية.

وت�ت�ألف الرابطة من األطباء اإلختصاصي�ني فى كافة 
ف���روع علم الس���رطان وعالجه فى ال���دول العرب�ية، 
ويعترب اختصاصيا كل طبيب مسجل في نقابة أطباء 
القط���ر الذى ينتس���ب إلي���ه أو فى الدوائ���ر الصحية 
فى األقط���ار التى ال توجد فيه���ا نقابات أو هيئات 

طبية وذلك بعد موافقة األمانة العامة للرابطة.

ويقب���ل عضوا فى رابط���ة األطباء الع���رب لمكافحة 
السرطان، كل طبيب عربى مختص بأمراض السرطان 
س���جل اختصاصيا ف���ى أحد ف���روع االختصاصات التي 
لها عالقة بالسرطان ويمارس هذا االختصاص داخل 
أو خ���ارج الب���الد العرب�ي���ة؛ كم���ا يجوز للرابط���ة قبول 
أعضاء منتسبني من تخصصات أخرى مساعدة لعلم 
األورام، وكذلك اعضاء شرفي�ني من مجاالت مختلفة 

ممن يؤدون خدمات بارزة فى هذا المجال.

الزمال���ة  أواص���ر  توطي���د  إل���ى  الرابط���ة  وته���دف 
واألخ���وة بني األعضاء فى مختل���ف األقطار العرب�ية 
بالتع���ارف والتزاور بهدف التعاون على رفع ش���أن 
االختص���اص ف���ى مجال عل���م األورام م���ن الناحيتني 
العلمي���ة والعملية، وتبادل المعلوم���ات واألبحاث 
ب���ني األعض���اء بإقامة حلقات دراس���ية وأي���ام طبية 
ومؤتمرات إقليمية وعرب�ية وإصدار نشرات، وكذلك 
اإلس���هام م���ع الدوائ���ر الصحي���ة فى ح���ل المشاكل 
الطبي���ة ف���ي مج���ال عل���م األورام والمشاركة فى 
المبك���ر،  واالكتش���اف  والوقاي���ة  التوعي���ة  حم���الت 
وكذلك اإلس���هام فى النشاط العلمى بالمشاركة 
ف���ى المؤتمرات الدولية، والمس���اهمة فى وضع 
الدراس���ات المتعلق���ة بتطوي�ر تدري���س علم األورام 
ف���ى كليات الط���ب العرب�ي���ة والمؤتم���رات العلمية، 
بعل���م  المتعل���ق  العرب���ى  الطب���ى  ال���رتاث  وإحي���اء 
االورام، و تشجيع الشباب الباحثي�ني من االطباء فى 
مج���ال عل���م االورام بإي�جاد فرص للعم���ل والتدريب 

داخل وخارج الدول العرب�ية والغرب�ية.

هل هناك ارتباط بني السمنة
وزيادة احتماالت االصابة بالسرطان؟

لزي���ادة ال���وزن والبدانة مخاطر كب���رية على الصحة،  
وكث���ري م���ن األطب���اء يصنف���ون الس���منة بأنه���ا »داء 

المرض« لعظيم مضرتها على اإلنسان.

الس���منة  ارتب���اط  متع���ددة  دراس���ات  أثبت���ت  وق���د 
وصنف���ت  الدموي���ة،  واألوعي���ة  القل���ب  بأم���راض 
زي���ادة ال���وزن كأح���د أق���وى عوام���ل اإلصاب���ة بعدد 
م���ن األم���راض الس���رطانية؛ فعل���ى س���بيل المث���ال، 
ف���ان ارتباط  الس���منة بس���رطان الثدي ال س���يما بعد 

األمني العام لالتحاد الخليجي لمكافحة السرطان
األمني العام المساعد لرابطة األطباء العرب لمكافحة السرطان

د. خالد الصالح:
يزداد خطر اإلصابة بالسرطان

بازدياد مؤشر كتلة الجسم



المركز العربى للتوعية الصحية »وعي«
المرك���ز العربى للتوعية الصحية »وع���ي« هو أحد لجان قطاع اإلغاثة
والتنمي���ة بإتحاد األطب���اء العرب؛ يقدم للعاملني ف���ى الحقل الطبي
أكرث من 20 برنامجا تدري�بيا مهنيا وحمالت ميدانية في مجال نشاطه.

توعية

وعي صحي

كشف مبكر

تضامن

انقط���اع الطم���ث   أصب���ح م���ن المعلوم���ات القائمة 
عل���ى الرباه���ني وفيه���ا أبح���اث عدي���دة؛ والس���منة 
ليس���ت مس���ؤولة عن زيادة س���رطان الثدي بل أيضا 

مسؤولة عن انت�كاسة الورم.

فالنس���اء الس���مينات لديه���ن ف���رتة تعاف���ي وحياة 
أقص���ر مقارنة بالنس���اء ذوات ال���وزن الطبيعي، لذا 
يوصى المتخصصون بتجنب زيادة الوزن وممارسة 
الرياضة لتفادي اإلصابة بأمراض السرطان والعديد 
م���ن األمراض األخري التي ال تق���ل خطورة؛ واليوم 
يمكن اعتبار السمنة من عوامل المخاطرة لسرطان 

الثدي والقولون والمرئي والمبايض وغريهم.

ما هي اهم النصائح التي تقدمها
لمريض الوزن الزائد؟

ال بدأوال من اس���تشارة أطب���اء مختصني أو اخصائيي 
تغذي���ة ألخ���ذ التعليمات العلمي���ة الصحيحة، ولكنني 
كطبيب أملك معلومات طبية عامة أهمها  االلتزام 
بنظ���ام غذائ���ي صح���ي، م���ع ممارس���ة النشاط���ات 
المختلف���ة، وينص���ح بالرتكي���ز عل���ى تن���اول الكثري من 
الفواكة، والخض���راوات، والحبوب الكاملة، باإلضافة 
إلى ش���رب الكث���ري من الم���اء، وَتَجنٌّب ش���رب الكحول، 
والصودا، والمشروبات السكرية األخرى، واستبدال 

الدهون بالربوتني في الوجبات اليومية.

وأيض���ا مقاوم���ة المغري���ات وعدم وض���ع مختلف 
أن���واع الحلوي���ات  ف���ي مك���ان ظاهر ف���ي المنزل، 
حيث ي���ؤدي ذلك إلى زيادة الرغب���ة في تناولها، 
وُيفض���ل التقلي���ل من ش���رائها أساس���ا، أو منعها 
نهائيا ال س���يما مع ارتفاع اسعارها ونقص القدرة 
الشرائي���ة عن���د الناس؛ وذلك إلى جانب ممارس���ة 
الع���ادات الصحي���ة وتعليمه���ا لألطف���ال والرتكي���ز 
على ش���راء األطعمة قليلة الدسم عند التسوق، 
ممارس���ة  إن  صحي���ة؛  مغذي���ة  أطب���اق  وإع���داد 
واكتس���اب  تطوي����ر  عل���ى  يس���اعد  الع���ادات  تل���ك 
ع���ادات صحي���ة ق���د تس���تمر م���دى الحي���اة وت�ك���ون 
ع���ادة ألطفالن���ا، وس���تصبح أس���لوب حياتهم في 
المس���تقبل، مما يس���اعد على حمايتهم من خطر 

السمنة، وزيادة الوزن.

هناك شائعة منتشرة أن التدخني
يساهم في نقص الوزن

هل هذا صحيح وما هو ردكم
على هذه الشائعة؟

نس���مع م���ن مدمن���ي التدخ���ني تصريح���ات دفاعي���ة 
ع���ن تلك الع���ادة القاتلة وهي تصريح���ات ليس لها 
أساس من الصحة بل أن البعض يدعي  أن للسيجارة 

فوائد في تهدئة األعصاب وتصفية الذهن.

إن ه���ذا المنط���ق خاط���ئ  تمام���ا، فالمدخ���ن يصبح 
عنده إدم���ان على النيكوتني، تلك المادة الس���امة 
مم���ا يدفع���ه للتدخ���ني لكي يشع���ر باالرتي���اح، فهو 
ارتياح مفتعل وهو أمر ال يحدث عند غري المدخنني.

كما يعد الس���ؤال عن زي���ادة الوزن بعد التوقف عن 
التدخ���ني م���ن أكرث األس���ئلة ش���يوعا عند األش���خاص 
الذي���ن يرغب���ون بالتوق���ف ع���ن التدخني، وق���د يجعل 

البعض متخوفا من االقالع عن التدخني.

وق���د أظه���رت الدراس���ات حص���ول زي���ادة وزن بعض 
األش���خاص بعد توقفه���م عن التدخ���ني، خاصة خالل 
الف���رتة األولى من اإلقالع عن���ه، إال أنه يمكن تجنب 
زي���ادة ال���وزن عن���د اإلق���الع ع���ن التدخ���ني م���ن خالل 
ممارس���ة التماري�ن الرياضية بانتظام، حيث  تس���اعد  
الرياض���ة عل���ى إزال���ة س���ّمية التدخ���ني وعل���ى رفع 

معدل حرق الطاقة الداخلية.

كم���ا أن اتباع النظام الغذائ���ي الصحي ضرورة لمن 
يقل���ع عن التدخني، حت���ى يع���وض األكل غري الصحي 
م���ع التدخ���ني، وأيض���ا حت���ى يتجن���ب زي���ادة ال���وزن، 
وكذل���ك تن���اول كمي���ات صغ���رية م���ن الطع���ام حتى 
تستقر عملية حرق الس���عرات الحرارية في الجسم 

والبطئ في مضغ الطعام.

وم���ن المه���م التخلص من ع���ادة التدخ���ني وإدمان 
النيكوت���ني بتقوية العزيمة، ألن اإلدمان النفس���ي 
وش���عور الحاج���ة يس���تمر ف���رتة أط���ول م���ن الحاجة 
الخال���ي  العل���ك  باس���تخدام  ننص���ح  ل���ذا  للنكوت���ني، 
م���ن الس���كر إلبق���اء الفم مشغ���وال وص���رف التفكري 
ع���ن الس���يجارة، وأيض���ا تجن���ب مخالط���ة المدخن���ني 

ومقاومة دعواتهم للتدخني.
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أك���دت األبح���اث وج���ود ارتب���اط كب���ري ب���ني الس���منة 
وم���رض الس���كري خاص���ة من الن���وع الثان���ي، حيث 
يزي���د اإلفراط في تناول الطع���ام الضغط على ما 
 Endoplasmic اإلندوبالزمي���ة  بالشبك���ة  يس���مى 
Reticulum مم���ا ي���ؤدي إل���ى عجزها ع���ن معالجة 
العناصر الغذائية القادمة إليها، فرتس���ل إشارات 
لت�ثبي���ط عم���ل مس���تقبالت اإلنس���ولني الموجودة 
عل���ى الخالي���ا، مما ي���ؤدي إل���ى حدوث م���ا يدعى 
بمقاومة اإلنسولني الذي يسبب ارتفاع مستويات 

السكر في الدم وبالتالي اإلصابة بالسكري.

ولنتع���رف بشك���ل أك���رب عل���ى عالق���ة االرتب���اط بني 
السكري والس���منة، ومتى يمكن اللجوء للجراحة 
لعالج الس���منة أجرت مجلة »األطب���اء العرب« هذا 
الحوار مع الدكتور عادل عبد العزي�ز أستاذ أمراض 
الباطنة والس���كري بكلية الطب، مستشار منظمة 
الصحة العالمية العالمية ألمراض السكري، ونائب 
رئيس االتحاد العالمي للس���كر، حيث وضح أس���باب 
ارتف���اع مع���دالت الس���كري ل���دى مري���ض الس���منة 

وكيفية معالجتها، وكان هذا الحوار:

ماهو دور االتحاد العالمي للسكر
للتوعية بخطورة مرض السكري عرب�يا

وما هي الخطة الموضوعة
من االتحاد للعمل في المنطقة؟

االتح���اد الدول���ي للس���كر ه���و اتح���اد مك���ون م���ن 
واالتح���اد  الحكومي���ة.  الغ���ري  االهلي���ة  الجمعي���ات 
يعم���ل بالت���وازي م���ع منظم���ة الصح���ة العالمي���ة 
ال���ذراع الصح���ي لالمم المتح���دة؛ واالتح���اد ممثل 
للجمعي���ات غ���ري االهلية المس���جلة ف���ي الشئون 

االجتماعية بوزارة التضامن االجتماعي.

وهذه الجمعيات ت�تعامل على االرض ومع الناس 
مباش���رة و م���ع المجتم���ع؛ وه���ذا أم���ر ف���ي غاية 
األهمي���ة، وهن���اك  تع���اون وثي���ق ب���ني منظم���ة 
الصحة العالمية وبني االتحاد الدولي للس���كر في 

مواجهة مشاكل ومضاعفات السكر.

وق���د عقد االتح���اد العالمي للس���كر مؤتمره في 
أوائل شهر ديسمرب الماضي في مدينة لشبونة 
عاصم���ة الربتغ���ال، بالتوازي م���ع المؤتمر، عقدت 
العالم���ي  لالتح���اد  العام���ة  الجمعي���ة  اجتماع���ات 
للسكر والتي تجرى فيها االنتخابات على مناصب 
قي���ادات وأعض���اء مجل���س اإلدارة الدولي لالتحاد، 
وت���م فيها اختي���اري لمنص���ب نائب رئي���س االتحاد 
لم���دة عامني، وهو منصب لم يتوله أي عضو من 
مصر أو من منطقة الشرق األوس���ط منذ أكرث من 
عشري����ن عام���ا، وال���دورة كانت قبل ذل���ك مدتها 3 
أع���وام أما اآلن فقد ت���م تقليل المدة إلى عامني 
فق���ط؛ وكن���ت ق���د تولي���ت منص���ب رئي���س منتخ���ب 
األوس���ط  الش���رق  لمنطق���ة  المنظم���ة  ورئي���س 

وشمال إفريقيا بني عامي 2009 إلى 2015.

واالتح���اد الدول���ي للس���كر يقس���م العال���م إلى 7 
مناط���ق منه���ا منطق���ة الش���رق األوس���ط والتى 
تضم ش���مال إفريقي���ا والوطن العرب���ي باإلضافة 
إل���ى دول إي�ران وأفغانس���تان وباكس���تان، ويضم 
االتح���اد في عضويته 170 دولة و240 منظمة من 
ح���ول العال���م وهو بذلك يق���رتب اآلن من منظمة 

الصحة العالمية من حيث الحجم.

وينف���ذ االتح���اد عدد من االنشط���ة المماثلة للتي 
تق���وم به���ا منظمة الصح���ة العالمية، مث���ل إجراء 
البح���وث والدراس���ات الوبائي���ة؛ وهي الدراس���ات 
المصاب���ني  ع���دد  مث���ال  تقدي���رات  تعط���ي  الت���ي 
الس���كري  وان���واع  الزي���ادة  بالس���كري ومع���دالت 
االك���رث انتشارا، وقام االتحاد بإصدار كتاب أس���ماه 
»االطل���س« بع���دة لغ���ات ومنه���ا اللغ���ة العرب�ية، 
وهو كتاب يحتوي على معلومات عن جميع دول 
العالم ف���ي ما يخص الس���كر‹ ولالتحاد مجهودات 

أ. د. عادل عبد العزي�ز نائب رئيس االتحاد العالمي للسكر:

السبب األساسي للسمنة
هو تغي�ري نمط حياة الناس

ضخم���ة ورائعة منها تدريب األطباء والممارس���ني 
الصحي�ني من غري االطباء، والمثقفني، والممرضني 
والصيادلة، باإلضافة إلى عمل مبادرات بالتعاون 

مع منظمة الصحة العالمية.

هل هناك تعاون بني االتحاد مع شركات 
األدوية للتدقيق بالدراسات المقدمة 

منهم والخاصة بالمنطقة العرب�ية؟
يوج���د تعاون بني االتحاد وش���ركات االدوية واحيانا 
نق���دم لهم اس���تشارات ف���ي الدراس���ات المقدمة 
من قبلهم؛ وموضوع العالقة بني األطباء عموما 
وشركات األدوية موضوع طوي�ل يستحق مناقشة 
موس���عة‹ وأرجو أن يكون هناك وعي وخربة لدى 
العاملني في الحقل الطب���ي حول ضرورة وكيفية 
االس���تفادة م���ن ق���درات وخ���ربات ش���ركات األدوية 

والعمل معا على مواجهة وباء السكر.

هل يوجد ارتباط بني السمنة
ومرض السكري؟

 بالت�أكي���د يوج���ود ارتب���اط ب���ني الس���كري وم���رض 
الس���منة حيث يص���اب 90% من مرضى الس���منة 
الثان���ي، ويمك���ن  الن���وع  م���ن  الس���كرى  بم���رض 
مالحظة أن تزايد معدالت السمنة في المجتمع 
يتزامن معها مباش���رة درجة من شيوع وانتشار 
م���رض الس���كري وخصوص���ا م���ن الن���وع الثان���ي؛ 
وع���الج الس���منة كفي���ل بالس���يطرة عل���ى مرض 
الس���كر بشك���ل واض���ح  بمعنى أن عالج الس���منة 
ي���ؤدي في كثري م���ن األحيان إل���ى القضاء على 
مرض الس���كر والوصول إلى مستويات طبيعية 
للس���كر ف���ي الدم م���ع اس���تمرار عالج الس���منة 

بشكل كفء وجيد.

وهناك نقطة مهمة أود اإلشارة إليها، وهي أن 
األش���خاص الذين لديهم اس���تعداد لالصابة بمرض 
الس���كر وخصوص���ا ف���ي مرحلة م���ا قبل الس���كري، 
ه���ؤالء األش���خاص إذا خفضنا وزنه���م بمعدل بني 
5 إل���ى 10% تقري�ب���ا ف���إن 60% منه���م ال يصاب���ون 
بالس���كري، وهذا يعني ان تخفيض الوزن يساهم 

في تقليل احتماالت اإلصابة بالسكري.

أيض���ا هن���اك ش���ئ الحظن���اه نح���ن أطباء الس���كري 
أن مري���ض الس���كري إذا تمك���ن من تخفي���ض وزنه، 
وخصوص���ا ف���ي الس���نوات األولى م���ن اكتشافه، 
يح���دث ما يس���مى بانعك���اس الس���كري، أو ك�ُمون 

الس���كري، بمعنى أن المري���ض يتعافى وال يضطر 
ألخ���ذ عالج ويس���تعيد العالقة الفس���يولوجية بني 
االس���تقالب والتمثيل الغذائي ويعود السكر إلى 
مس���تواه الس���ابق، إل���ى م���ا قب���ل مرحل���ة مرحلة 

االصابة بمرض السكري.

كيف يمكن عالج السمنة
والحد من زيادة الوزن؟

لتقلي���ل الوزن أو الس���يطرة عل���ى زيادته فهناك 
يتجنبه���ا  أن  يج���ب  الت���ي  االطعم���ة  م���ن  العدي���د 
االنس���ان ليبتع���د ع���ن الس���منة ويقل���ل مع���دالت 
الس���كر ف���ي ال���دم، وقب���ل أن أت�كل���م ع���ن ه���ذه 
األطعم���ة علينا أن نهتم اكرث بالس���عرات الحرارية 
الت���ي تحتويه���ا األطعم���ة الت���ي نتناوله���ا، فأكرث 
أن���واع األطعمة التي تحتوي على س���عرات عالية 
وت�كون س���بب في اإلصابة بمرض السكر وزيادته، 
هي الكربوهي���درات والنشويات، وفي مقدمتها 
الس���كريات، لك���ن النشويات هي األكرث اس���تهالكا، 

وكلما زاد معدل تناولها أصبحنا عرضة للسمنة.

أما النوع الثاني من األطعمة المس���ببة للسمنة، 
فهو الده���ون وبها ضعف الس���عرات الموجودة 
في النشويات، ولك���ن الكربوهيدرات أكرث خطورة 
ولها عالقة أقوى باإلصابة بالسكري، لذلك ننصح 
مرض���ى الس���منة بتقلي���ل النشويات والس���كريات 
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ف���ي المق���ام األول، ث���م الده���ون ف���ي المق���ام 
الثان���ي لتخفيض الس���عرات؛  طبعا في تلك الحالة 

سيشعر المريض بالجوع فما هو الحل؟

من المهم أن يعتمد في األساس على الخضروات 
مث���ل الخس والفجل والجرجري والطماطم والبصل 
والخي���ار والجزر والفلفل األخض���ر، وهي مأكوالت 
تقل فيها الس���عرات الحرارية كثريا،  وبالتالي فإن 
اعتم���اد المريض عليها يس���اعده بشكل كبري على 
خف���ض وزن���ه؛ أيضا م���ن المه���م أن يرك���ز المريض 
على النشاط البدني وممارس���ة قدر من الرياضة 
مثل المشي، أو عمل تماري�ن رياضية في المنزل 
أو في صالة األلعاب، وهذا يساعد كثريا مع تنفيذ 
الحمية الغذائية على التخفيف من مرض السمنة 

وعالجها والحد من زيادة الوزن.

ما هي أهم أسباب السمنة؟
الس���بب األساس���ي للس���منة هو تغي�ري نمط حياة 
الن���اس، فاالنس���ان يعيش عل���ى األرض من مالي�ني 
وأاّل  يج���وع  أاّل  يحل���م  بشيئ���ني:  ويحل���م   الس���نني 
يشقى، وفي حني أن المجاع���ات قتلت المليارات 
م���ن البش���ر ف���ي بداي���ة البشري���ة، لك���ن تمت في 
منتص���ف الق���رن العشري�ن س���يطرة اإلنس���ان على 
وس���ائل إنت���اج الطع���ام، وم���ا زال حج���م األطعمة 

المتاحة في العالم اآلن يفوق حاجة البشر.

أما المجاعات التي تحدث اآلن فهي بس���بب سوء 
التوزي���ع؛ وبالت���وازي م���ع توفري الطع���ام للجميع 
أخ���رع األنس���ان الس���يارة، والمصع���د، والريم���وت 
كن���رتول، وبالتالي أصبح���ت الحياة راك���دة مع قلة 
حرك���ة، وف���ي نف���س الوق���ت هن���اك طع���ام وفري 
اسعاره مقبولة نس���بيا، وأصبح عندنا سكون في 
الحركة في حياتنا ننتقل من الكرسي نجلس على 
الكنب���ة ومنها إل���ى الس���ري�ر، نتحرك من الس���يارة 
إل���ى المكت���ب، وإذا أردن���ا ان نتخلص من الس���منة 

علينا أن نعيد نمط الحياة إلى الخلف قليال.

هل تفضل اللجوء للجراحة في حالة
عدم قدرة الشخص على اتباع نظام 

غذائي سليم يحد من زيادة وزنه؟
كما قلت س���ابقا أهم عامل لعالج الس���منة تغي�ري 
نم���ط الحي���اة، ث���م تن���اول األدوي���ة ث���م الجراح���ة، 
أكرثه���م صعوب���ة ه���و تغي����ري نم���ط الحي���اة؛ أم���ا 
بالنس���بة لألدوي���ة فق���د كان هناك في الس���ابق 
أنواع لها ت�أثريات جانبية خطرية جدا وبعضها قاتل 
وكلها تم سحبها من السوق؛ واألن يوجد أدوية 
متاح���ة آثاره���ا الجانبي���ة معقولة ولكن أس���عارها 
مرتفعة، وإذا لم يكن هناك إمكانية لخفض الوزن 
ع���ن طري�ق األدوية أو الحمية الغذائية، فال بد من 
اللج���وء للجراح���ة، والجراح���ات ف���ي عالج الس���منة 
فعالة للغاية ولكنها الس���بيل االخري، ألن ت�كلفتها 
عالية، وفي بعض األحيان يحصل بعدها مضاعفات 
ال قدر الله، وانا أفضل اللجوء إلى الجراحة بعد أن 
يتاكد المعالج أنه البد أخر وأنها الطريقة الوحيدة 

إلنقاذ المريض.

أ. د. غازي فرحان حاجي
..أس�تش�اري أمراض 
القلب ورئيس المجلس 
األعلي للجم�ع�ي�ات 
العلمية في العراق 
..رئيس الجمعية 
العراقية الرتفاع
ضغط الدم

تضاعفت السمنة في العالم
بنحو ثالثة أضعاف منذ 1975

تعت���رب »الجمعي���ة العراقي���ة الرتف���اع ضغ���ط الدم« 
عل���ى  الناش���طة  الجمعي���ات  أه���م  م���ن  واح���دة 
مس���توى العراق والوطن العربي، ولها دور بارز 
ف���ي توعية المواطن ووقايت���ه من مخاطر ارتفاع 
ضغ���ط الدم، وللتع���رف بشكل أكرب عل���ى الجمعية،  
وأهم انجازاته���ا والتحديات التي تواجهها، أجرينا 
هذا الحوار مع أ. د.غازي فرحان حاجي، استشاري 
أمراض القلـــب ورئيس المجلـــس االعلي للجمعيات 

العلميـــة فـــي العـــراق، ورئيس الجمعيـــة العراقية 
الرتفاع ضغط الدم؛ وهنا نص الحوار.

متى تاسست الجمعية وأين يقع مقرها؟
ت�أسست الجمعية العراقية الرتفاع ضغط الدم في 
ع���ام 2011 من قب���ل مجموعة االطباء واالس���اتذة 
والباحث���ني، ومقره���ا في بغ���داد، الرصافة، ش���ارع 
فلسطني، ساحة بريوت، في بناية العناية الطبية  

حوارات األطباء
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كم���ا يوجد لها فروع في كافة محافظات العراق؛ 
وتض���م الجمعي���ة العراقية الرتفاع ضغ���ط الدم ما 
يزي���د ع���ن 400 عضو م���ن أطباء وأس���اتذة جامعني 
وأطب���اء أس���نان وصيادلة، وذلك ألن م���رض ارتفاع 

ضغط الدم يعنى به كل شخص.
 

ماهي أهم إنجازات الجمعية
وما هي األدوات التي تستخدمها

الجمعية لتحقيق أهدافها؟
م���ن أهم االنجازات  الوصول إل���ى طبقة المرضى 
الذين هم دون مستوى المعيشة، ونشر الوعي 
الت�ثقيف���ي الطبي لدى الكثري م���ن الناس، وزيادة 
ثقة المريض باالطباء، وتقرب األطباء من المرضى 
خ���ارج المس���تشفيات والعي���ادة الخاص���ة؛ وأه���م 
من يس���اعدنا وندعمهم ويدعمون���ا هم: األطباء، 
والش���ركات الداعم���ة )حت���ى ول���و كان���ت قليل���ة(، 
واألجه���زة الطبية لغرض فح���ص المرضى، وفحص 

المرضى بالمجان.
 

بصفت�كم رئيس للجمعية العراقية
الرتفاع ضغط الدم.. ما هي أبرز

المعوقات التي واجهت�كم خالل عملكم؟
أبرز المعوقات التي واجهت الجمعية هي كيفية 
االرتقاء بنشاطات الجمعية لت�كون في الخط األول 
علي مستوي الوطن، وكذلك االمكانيات المادية 
المح���دودة  التي تح���د الى درجه كب���رية من الكثري 
م���ن األعم���ال الخريي���ة الت���ي تخطط له���ا الجمعية،  

إضافة إلى نشاطاتها العلمية.

كم���ا تواج���ه الجمعي���ة ع���دة صعوب���ات منه���ا قلة 
الوعي لدى الناس بأهمية وفائدة تلك النشاطات 
الت�ثقيفية؛ كما أن دعم الشركات ليس بالمستوى 
المطلوب لمثل هذه النشاطات الت�ثقيفية، وعدم 
اهتم���ام الكثري من االطب���اء لدعم هذه النشاطات 

الت�ثقيفية.

ف���ي  عائق���ا   »19 »كوفي���د  جائح���ة  ش���كلت  وق���د 
التواص���ل والعمل���و م���ع ذل���ك كان التواص���ل ع���رب 
فض���ل  التواص���ل  ووس���ائل  االلكرتوني���ة  المنص���ة 
ف���ي اس���تمرارية التواص���ل م���ع ش���ريحه كبرية من 
األطباء، م���ن خالل النشاط���ات العلمي���ة والندوات 
والموتم���رات، كم���ا اس���تعانت الجمعي���ه بمواق���ع 
مختلف���ة للتواص���ل مع الزم���الء األطب���اء في كافة 
االختصاصات، وكذلك في التعاون مع المؤسسات 
األكاديمي���ة والمهني���ة م���ن مس���تشفيات ومراكز 

صحة أولية.

تنتشر السمنة بشكل كبري
في الوطن العربي.. فما هي أهم

أسباب السمنة؟ ما ت�أثري السمنة
على النظام الصحي لالنسان؟

الس���منة ه���ي ف���رط ال���وزن وتراك���م غ���ري طبيعي 
للدهون، وُيعد منسب كتلة الجسم مؤشرا للوزن 
مقابل الطول، وهو المعيار المس���تخدم لتصنيف 

فرط الوزن والسمنة لدى البالغني.

ويتم بقياس وزن الشخص بالكيلوغرام مقس���وما 
عل���ى مرّب���ع الط���ول بالمرت؛ وحس���ب ه���ذا المعيار 
فان فرط الوزن هو منسب كتلة الجسم الذي يبلغ 
25 أو أكرث؛ وان الس���منة هي منسب كتلة الجسم 

الذي يبلغ 30 أو أكرث.

وق���د تضاعف���ت الس���منة ف���ي العالم بنح���و ثالثة 
أضعاف منذ عام 1975، ويتمثل الس���بب األساسي 
ف���ي ف���رط ال���وزن والس���منة ف���ي اخت���الل ت���وازن 
الطاق���ة ب���ني الس���عرات الحرارية التي يس���تهلكها 
وذل���ك  جس���مه  يحرقه���ا  الت���ي  وتل���ك  اإلنس���ان 
ألس���باب منها: زيادة المدخول من األغذية الغنية 
بالطاق���ة التي تحتوي على قدر كبري من الدهون 
والس���كر؛ زيادة الخمول البدني نظرا لتزايد الطابع 
الخام���ل للعديد من أش���كال العمل، وتغرّي وس���ائل 
النق���ل، وزي���ادة التوّس���ع الحضري، وذل���ك إضافة 
إل���ى العوام���ل الوراثي���ة والبيئية والفس���يلوجية، 
البدن���ي  الغذائ���ي والنش���اط  النظ���ام  واختي���ارات 

وممارسة الرياضة.

و قد تؤدي السمنة إلى تدني جودة الحياة بصفة 
عام���ة، فتجع���ل االنس���ان عاج���زا ع���ن أداء األنشطة 
البدني���ة، مم���ا يؤدي ب���ه إلى ت�تجن���ب الظهور في 
األماك���ن العام���ة، واالكت�ئ���اب واإلعاق���ة والشعور 
باإلح���راج والذن���ب والعزل���ة االجتماعي���ة وانخفاض 

اإلنجاز في العمل.

هل هناك ارتباط بني ارتفاع ضغط الدم 
وزيادة الوزن؟

هناك ارتباط بني ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن؛ 
حي���ث تع���د الزي���ادة ف���ي ال���وزن العامل الرئيس���ي 
الرتف���اع ضغ���ط ال���دم؛ وأم���راض: الس���كري، تصل���ب 
التنف���س،  وصعوب���ة  الكل���ى،  القل���ب،  الشراي����ني، 
وبالتال���ى ف���إن عالج الس���منة جزء أساس���ى فىي 

عالج ضغط الدم ومضاعفاته.

ل���ذا، يوص���ي الجميع بتغي�ري نمط الحي���اة بما يؤدى 
إل���ى تغي����ري الغ���ذاء وممارس���ة الرياض���ة، وتغي����ري 

السلوك الذى يؤدى إلى انخفاض الوزن.

وهن���اك ع���دة أبح���اث مهم���ة أثبتت أن تغي����ري نمط 
الحي���اة يعت���رب ج���زءا أساس���يا ف���ى ع���الج الس���منة 
وضغط الدم وأمراض القلب، والسكتات الدماغية،  
وهن���اك ع���الج باس���تخدام األدوي���ة يس���اعد عل���ى 
التخلص من الس���منة المفرط���ة، وهناك أيضا عالج 
جراح���ي يس���اعد أيض���ا ف���ى التخل���ص من الس���منة 

المفرطة.

وأوصي من يعاني من السمنة بعدم االستسالم 
إل���ى زي���ادة ال���وزن والس���منة، واإللت���زام ب���األكل 
الصحي وممارس���ة الرياض���ة واالبتعاد ع���ن تناول 
الوجب���ات الس���ريعة، والرتوي����ج للرياض���ة الجماعية 
مث���ل المش���ي عل���ى ش���كل مجامي���ع أو ممارس���ة 
أن���واع خاصة من تماري����ن اللياقة البدني���ة، ودائما 

علينا أن نتذكر أن »الوقاية خري من العالج«.
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بقلم د. ماجد المنيف
مستشار التوعية الصحية والصحة المدرسية

المدارس المعززة
للصحة: عبء مدرسي

أم انقاذ مجتمع؟!

المعلوم���ة المهم���ة التي يجب االنتب���اه إليها، هي 
أن معظم حاالت الوفاة المبكرة واالعاقات والعجز، 
منشؤها س���لوكيات غري صحية في مراحل الطفولة 
الممك���ن  م���ن  كان  لألف���راد،  والمراهق���ة  المبك���رة 

تعديلها وتغي�ريها!

ومن هن���ا تم االلتفات واالهتم���ام بالمدراس كبيئة 
مشجعة وداعمة لت�أس���يس مب���ادرات وبرامج لغرس 
السلوكيات الصحية وتعزي�ز صحة الطالب والمعلمني 
بالم���دارس باإلضاف���ة ال���ى كافة المجتم���ع من خالل 

أسر الطالب والمجتمع القري�بني من المدرسة.

ف���ي المملك���ة العرب�ي���ة الس���عودية. ورغ���م نش���وء 
أن  إال  عق���ود،  من���ذ  المدرس���ية  الصحي���ة  الوح���دات 
مفهوم برنامج ومشروع المدارس المعززة للصحة 
والم���دراس الصحي���ة نش���أ من���ذ عقدي���ن م���ن الزمان، 
وعلى مس���توى منظمة الصحة العالمية، فقد نشأ 
ه���ذ المفه���وم من���ذ بداي���ات الثمانين���ات الميالدي���ة 
وت���م تفعيله���ا ف���ي الع���ام 1995، وش���ملت مبادرة 
الم���دراس المعززة للصحة سياس���ات وأنظمة صحية 
وأنشط���ة ت�ثقيف صحي وبيئة مدرس���ية صحية آمنة 
ماديا واجتماعيا، وتنظيم مشاريع تعاون وتنس���يق 
م���ع البيئ���ة المحيط���ة بالمدرس���ة وعائ���الت الطلب���ة، 
باإلضاف���ة إلى توفري خدم���ات صحية مثل الفحوصات 
الطبي���ة وتنس���يق توف���ري الخدمات العالجي���ة لطالب 

ومنسوبي المدرسة.

ويت���م النظ���ر إل���ى ه���ذه الجه���ود عل���ى أنه���ا نهج 
مت�كامل للمدرس���ة بأكملها لتعزي����ز الصحة، اعرتافا 
بالنظ���رة الشامل���ة للعالق���ة المتبادلة ب���ني الصحة 

والتعليم،

العالمي���ة،  الصح���ة  منظم���ة  عّرف���ت  جهته���ا،  م���ن 
الم���دارس المع���ززة للصح���ة بأنه���ا: »الم���دراس التي 
تعم���ل باس���تمرار عل���ى تعزي����ز قدراته���ا لت�ك���ون بيئ���ة 
صحية للعيش والتعلم والعم���ل«؛ ومحاور المدارس 
الصح���ة  مكون���ات  نفس���ها  ه���ي  للصح���ة  المع���ززة 
المدرس���ية ولك���ن يتطل���ب تفعيله���ا بالشك���ل الصحيح 
بالمدرس���ة لت�ك���ون المدرس���ة »مدرس���ة صحي���ة« أي 

Health Promoting School »معززة للصحة«

وق���د يرى البع���ض أن تطبي���ق هذا المش���روع ببنوده 
ومكونات���ه وتفعيله���ا بالم���دارس يمث���ل عبئ���ا اضافيا 
على المدراس وليس له األثر والمخرجات ذات القيمة 
المضافة، إال أن الدراسات العلمية أظهرت عكس ذلك 
تمام���ا، ومن باب األمثلة على تلك الت�أثريات االيجابية 

عند تنفيذ مشروع المدراس المعززة للصحة:
أوال: تحسن البيئة الصحية للمدرسة.

ثانيا: ارتفاع معدل األنشطة البدنية للطلبة.
والطالب���ات  الط���الب  أع���داد  ارتف���اع  ثالث���ا: 
الصحي���ة  الغذائي���ة  للوجب���ات  المس���تهلكني 

والخضروات والفواكه.
رابع���ا: االهتم���ام بتفعي���ل وتطبي���ق أنظم���ة 
بي���ع  كمن���ع  بالم���داس  صحي���ة  وسياس���ات 
األطعمة غ���ري الصحية بالمقصف المدرس���ي، 
وت�كلي���ف أح���د كوادر المدرس���ة بدور المرش���د 
الصح���ي، وض���رورة تدري���ب واح���د أو اك���رث من 
منسوبي المدرسة على االسعافات األولية.

خامس���ا: تحس���ن معدالت كتلة الجسم للطالب 
.BMI والطالبات حسب مؤشر

سادسا: انخفاض معدالت التدخني.
سابعا: انخفاض معدالت التنمر بني الطلبة.

الم���دارس  مش���روع  تطبي���ق  ف���إن  العم���وم  وف���ي 
المعززة للصحة أظهر ت�أثريا واضحا في تحسن مؤشر 
 Wellbeing »العافي���ة«  الصحي���ة  الحال���ة  مس���توى 
لألطف���ال والمراهق���ني وغ���رس الس���لوكيات الصحية 
للطلب���ة بتلك الم���دارس، المهم أن يكون تطبيق هذا 

المشروع بالطريقة واآللية العلمية الصحيحة.



 Interventional ترك���ز إدارة وع���الج االل���م التداخل���ي
ف���ي  متخص���ص  مج���ال  وه���و   ،Pain Management
الطب، على معالجة األلم الحاد والمزمن باس���تخدام 
اإلج���راءات الطفيفة أو المتقدم���ة التداخلية بدال من 
االعتماد على األدوية أو العمليات الجراحية، وتشمل 
هذه اإلجراءات اس���تخدام أدوات مخصصة تس���تهدف 

المناطق المحددة من الجسم التي تسبب االلم.

وم���ن بني أن���واع ادارة وع���الج األل���م التداخلي األكرث 
ش���يوعا، اس���تخدام الحقن، الت���ي يمكن اس���تخدامها 
لتقديم وتوصيل األدوية والعالجات الخاصة مباشرة 
إل���ى مصدر األل���م، مثل العمود الفق���ري والمفاصل 
عل���ى س���بيل المث���ال، وح���االت اإلنبع���اج أو االن���زالق 
الغضروفي الخفيف Disc Bulge أو التهابات المفصل 
 Nerve كحق���ن جذور اإلعصاب ،Facet Joint الوجيه���ي
 Epidural أو منطق���ة ف���وق الجافية Root Injection
Space، كم���ا يمك���ن اس���تخدام الحقن لتشخيص س���بب 
األلم ومصدره، م���ن خالل حقن الصبغة في المفصل 

لرؤية مكان األلم وإن كان هناك التهاب. 

وهن���اك طريقة أخرى ش���ائعة ف���ي إدارة ومعالجة 
األل���م التداخل���ي وت�ت���م باس���تخدام الس���د أو الغلق 
تشم���ل  الطريق���ة  وه���ذه  Nerve Block؛  العصب���ي 
مض���ادات  م���ع  مؤق���ت  موضع���ي  بمخ���در  الحق���ن 

االلتهاب الس���تريودية لتخفيف األلم العصبي،   كما 
يتم اس���تخدامها لتشخيص مصدر األلم ومس���بباته، 
وه���و م���ا يمك���ن أن يوف���ر راح���ة للمريض م���ن األلم 

لفرتة قصرية.

ط���رق  ش���مول  الع���الج  ط���رق  ضم���ن  ويمك���ن 
الموج���ات  تقني���ة  اس���تخدام  مث���ل  للع���الج  أخ���رى 
الشعاعي���ة الالس���لكية أو ما يع���رف بتقنية »الرتدد 
 Thermal الحس���ية«  لالعص���اب  العال���ي  الح���راري 
Radiofrequency التي يتم فيها استخدام الحرارة 
لتدمري األنس���جة  العصبية وتخفيف األلم؛ أو تقنية 
 spinal cord stimulation تحفي���ز النخ���اع الشوك���ي
والت���ي تس���تخدم إش���ارات كهربائي���ة لمنع رس���ائل 

االلم من الوصول إلى الدماغ.

يمك���ن لع���الج األلم التداخل���ي أن يكون خي���ارا مفيدا 
لألش���خاص الذي���ن يعانون من األل���م المزمن الذي ال 
يمك���ن معالجت���ه باألدوي���ة التقليدي���ة أو الجراحة أو 
تس���تخدم كإضاف���ة إل���ى ه���ذه الخي���ارات المتع���ارف 
عليها، وتس���تخدم ع���ادة مع إج���راءات عالجية أخرى 
كحزمة عالجية ت�تناس���ب مع المري���ض وألمه وحالته 
الصحية العامة، مثل العالج الطبيعي أو المساعدة 
النفس���ية، وكل ذل���ك لتخفيف أل���م المريض وعالجه 

وتحسني جودة حياته.
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إدارة وعالج 
األلم التداخلي

بقلم: د. صالح عطية
أمني سر جمعية أطباء عاج األلم األردنية، اختصاصي عاج األلم
التداخلي، جامعة مونبليه، فرنسا.. عاج األلم التداخلي

بداللة السونار واألشعة السينية، كوريا الجنوبية.

اتحاد األطباء العرب كيان عربي إقليمي
يضم 21 نقابة وهيئة طبية عرب�ية

ت�أسس عام 1962 للمساهمة
في اإلرتقاء بالمستوى المهني

للطبيب العربي وتحسني األوضاع الصحية 
واإلنسانية في الوطن العربي
من خالل مؤسساته المتنوعة

www.arabmu.org

الروابط العرب�ية التابعة لالتحاد

1. الرابطة العرب�ية لجراحة العظام
3. الرابطة العرب�ية لجراحة األوعية الدموية

4. اتحاد األطباء النفسي�ني العرب
5. الرابطة العرب�ية للجراحني العرب

6. الرابطة العرب�ية لجراحة القلب والصدر
7. الرابطة العرب�ية لتعريب العلوم الطبية

8. الرابطة العرب�ية للجهاز الهضمي
     والكبد والتغذية عند األطفال
9. الرابطة العرب�ية ألمراض الكبد

10. الرابطة العرب�ية لمكافحة السرطان
11. الرابطة العرب�ية لعالج األلم

12. الرابطة العرب�ية للطب الشرعي والسموم
13. الرابطة العرب�ية للنساء والتوليد

14. الرابطة العرب�ية التحاد جمعيات طب األعصاب
15. الرابطة العرب�ية للتخدير  

16. الرابطة العرب�ية إلصالح تشوهات العظام
17. اتحاد األطباء العرب فى أوروبا

18. الرابطة العرب�ية لسالمة المرضى
19. الرابطة العرب�ية لمكافحة العدوى
20. الرابطة العرب�ية لمكافحة التدخني

حوارات األطباء



اتحاد األطباء العرب
نح���ن اتح���اد األطباء العرب ممثل���ي النقابات والهيئ���ات الطبية العرب�ي���ة، تقديرا منا 
لواجبنا في العمل المشرتك لرفع المستوى الصحى والطبى في بالدنا العرب�ية، 
ولحرصنا على اإلرتقاء بمهنتنا علميا، وتنظيميا، ومهنيا، والدراكنا بما للمؤتمرات 
الطبي���ة العرب�ي���ة م���ن فوائ���د تدع���م أهدافن���ا وجهودنا لح���ل قضايان���ا الطبية في 

المجاالت العلمية، والوقائية، والعالجية، واإلجتماعية...

وإنطالق���ا من إيماننا بوحدة أمتن���ا العرب�ية تاريخا، وواقعا، ومصريا، فقد تم ت�كوي�ن 
إتح���اد األطب���اء العرب بهدف المس���اهمة في تحس���ني األوضاع الصحي���ة، والطبية، 
واإلنس���انية في أقطارنا العرب�ي���ة، بروح علمية موضوعي���ة متوكلني على معونة 
المول���ى س���بحانه وتعالى، ومعتمدين عل���ى نوايا الزمالء ف���ي تظافر جهودهم 

الخاصة لخدمة وإنجاح هذا اإلتحاد بتوفيق من الله.
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اتحادنا

الهيئة العرب�ية العتماد الربامج والشهادات المهنية
الهيئ���ة العرب�ي���ة العتم���اد الربام���ج والشهادات المهني���ة، هيئة علمية مس���تقلة تضم نخبة م���ن خرباء الطب 
العرب فى مختلف التخصصات الطبية، ت�أسس���ت بموجب قرار األمانة العامة التحاد األطباء العرب عام 2005،  

ومقرها جمهورية مصر العرب�ية.

ته���دف الهيئ���ة إل���ى مراجعة وتقي�ي���م المحت���وى العلمي للربام���ج المهنية والربام���ج التدري�بي���ة التخصصية 
والدبلوم���ات التى يحصل عليها األطباء العرب والصادرة عن المؤسس���ات المهني���ة والتعليمية داخل وخارج 

الوطن العربي وكذلك المؤتمرات العلمية التى تعقدها هذه المؤسسات وتحديد الساعات المعتمدة.

الهيئات التابعة لالتحاد

المعهد العربى للتنمية المهنية المستدامة »معتمد«
المعهد العربي للتنمية المهنية المس���تدامة »معتمد«، مؤسس���ة علمية تدري�بي���ة غري هادفة للربح تابعة 
التح���اد األطب���اء العرب، تهدف إل���ى االرتقاء بالمس���توى المهني والعلم���ي لألطباء والعامل���ني في الحقل 
الصح���ي، م���ن خالل إتاح���ة الربامج التدري�بي���ة المهنية في التخصص���ات الطبية غري األكاديمي���ة، لتمكينهم من 
أكتس���اب قدرات مهنية تنافس���ية متواكبة مع المعاي�ري الدولية، لت�أكيد الجودة في األداء المهني وتحقيق 
األعتم���اد للمنش���آت الصحي���ة. ويق���دم المعهد أك���رث من 20 دبل���وم مهنى، والعدي���د من ال���دورات التدري�بية 

للعاملني فى الحقل الطبي.

المركز العربي للجودة وت�أهيل المستشفيات لالعتماد
مرك���ز »أرق���ى« يتب���ع اتح���اد األطب���اء الع���رب، وبه مجموع���ة م���ن الخ���رباء المحلي����ني والدولي�ني من األس���اتذة 
واالستشاري�ني وأخصائي الجودة وسالمة المرضى والتحكم في العدوى وطب األسرة وإدارة المستشفيات 

وإدارة األزمات الطبية واالحصاء الطبي والتعليم الطبي والتغذية االكلينيكية والصيدلة االكلينيكية.

تهدف رسالة المركز العربي للجودة وت�أهيل المستشفيات لالعتماد »أرقى« إلى:
• ت�أهيل المستشفيات المصرية والعرب�ية لالعتماد طبقا للمعاي�ري المصرية أو اإلقليمية أو الدولية.

• نشر ثقافة الجودة ودعم وجود بيئة صحية آمنة في المستشفيات والمؤسسات الصحية.
• تقديم االستشارات والدعم الفني في مجاالت جودة الخدمات الصحية وسالمة المرضى والتحكم 

    في العدوى وإدارة المستشفيات وإدارة األزمات الطبية واالحصاء الطبي والتعليم الطبي
    والتغذية االكلينيكية والصيدلة االكلينيكية.

• إعداد مدرب�ني ومراجعني أكفاء في مجاالت جودة الخدمات الصحية وسالمة المرضى والتحكم في
    العدوى وإدارة المستشفيات إدارة األزمات الطبية واالحصاء الطبي والتعليم الطبي والتغذية

    االكلينيكية والصيدلة االكلينيكية.
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اتحادنا

المركز العربى للتوعية الصحية »وعي«
المركـــز العربـــى للتوعيـــة الصحية »وعي« هو أحد لجان قط���اع اإلغاثة والتنمية بإتح���اد األطباء العرب، وتم 
إنش���اءه بمبادرة من مجموعة من األس���اتذة واالس���تشاري�ني المؤمنني بأهمي���ة التوعية الصحية كضرورة 
ُملحة لتحسني الوضع الصحى في مصر واألقطار العرب�ية؛  وي�ؤدي المركز دوره من خالل عدد من األنشطة 
والفاعلي���ات، حيث يقدم أكرث من 20 برنامج���ا تدري�بيا مهنيا للعاملني فى الحقل الطبي ومن بينها: دورات 
تدري�بية، وورش العمل، وحمالت ميدانية، إلى جانب إصداره المنشورات الدورية المطبوعة أو اإللكرتونية 

من خالل شبكة اإلنرتنت.

مراكز معاك لرعاية الطفلالهيئات التابعة لالتحاد
مراكز »معاك« للتدخل المبكر وت�أهيل ورعاية األطفال ذوي اإلعاقة، هي مراكز غري ربحية تابعة التحاد األطباء 
العرب، تقدم خدمات التدخل المبكر ورعاية وت�أهيل األطفال ذوي اإلعاقة خاصة لغري القادري�ن؛ وتقدم المراكز 
أحدث خدمات التدخل المبكر والت�أهيل واالس���تضافة النهارية لألطفال المعاقني وذلك لتس���هيل دمجهم في 
المجتم���ع والتخفي���ف م���ن معاناة الطفل المعاق وأس���رته؛ وتعمل مراك���ز معاك من خ���الل 8 مراكز بمحافظات 

جمهورية مصر العرب�ية: القاهرة و االسكندرية و الفيوم وسيناء و الوادى الجديد.

المركز العربى لمكافحة العمى »ابصار«
ت�أسس المركز العربى لمكافحة العمى »إبصار«، التابع التحاد األطباء العرب، عام 2004 بمشاركة العديد من 
أطب���اء وكبار اس���تشارى العيون، به���دف مكافحة العمى وأمراض العيون وتقديم الخدمات اإلنس���انية داخل 
الوطن العربى وخارجه، ومنذ ت�أسيس���ه ظل دافعنا األساس���ى هو األمل في اس���تعادة األالف من المرضى 

إلبصارهم والحيلولة دون المزيد من حاالت فقدان البصر.



اتحادنا

لجنة اإلغاثة والطوارئ
لجن���ة االغاث���ة والط���وارئ هي إح���دى لجان قط���اع اإلغاثة والتنمي���ة باتحاد األطب���اء العرب، وتعد م���ن اللجان 
الحيوي���ة ف���ي اإلتحاد لما تلعبه من دور إغاثى على مس���توى الدول العرب�ية واإلس���المية، وقد ش���هد عام 
2002 بداي���ة نش���اط اللجنة، لت�تضافر وت�ت�كامل مع غريها من لجان اإلغاث���ة المحلية والدولية، إذ يحفل تاريخها 

بالعمل الجاد والمتقن، وتقديمها للمساعدات اإلنسانية العاجلة في شتى بقاع األرض.

تس���عى اللجنة ألن ت�كون رائدة في مجال العمل اإلغاثى من خالل تحس���ني جودة العمل اإلنسانى والوصول 
الس���ريع إل���ى األماكن المتض���ررة في العالم، للعمل على رفع المعاناة ع���ن كل محتاج بغض النظر عن اللون 

أو الجنس أو العقيدة.

تعم���ل اللجن���ة باس���رتاتيجية محاربةالجه���ل – الفق���ر – الم���رض؛ وتس���عى إل���ى اعتم���اد مشروع���ات تنموي���ة 
مس���تدامة، ولتخفيف المعان���اة وتلبيه احتياجات الشعوب في المناطق المنكوبة بس���بب الحروب والكوارث 
الطبيعي���ة كالزالزل والفيضان���ات، باإلضافة إلى الكوارث الطارئة التي تحل عل���ى العالم وبما يحقق الشعور 

باألمان لتلك الشعوب.

الهيئات التابعة لالتحاد
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صناعة الفرص
كلمتان بسيطتان، ولكنهما منهج فكر، وبوصلة طري�ق للمتميزي�ن.

ما أس����هل أن نقول أن الدنيا قد تغريت وأن فرص العمل والنجاح قد ش����حت؛ هذه 
أفك����ار ق����د ت�رتدد في عقولنا، أو قد نس����معها ممن يريد أن يس����يطر على اآلخري�ن، 
فيقول لهم أن لكل إنسان فرصة في الحياة، متناسيا بأن الّرزاق هو الله سبحانه 
تعال����ى، وأن لك����ل منا، وم����ع كل فجر جديد، فرص����ة جديدة؛ فالف����رص ال تنتهي، أما 

السؤال الحقيقي فهو: ماذا فعلنا لنستحق تلك الفرص؟

نع����م، ف����ي الحياة هناك فرصة لمن يريد أن يجتهد ويتميز، ولمن يريد أن يغتنمها 
نق����ول: انهض وابحث عن بصمتك التي وهبك الله إياها، اغتنمخا وفع�ّ�لها لت�كوَن 
عنصرا منتجا في المجتمع، تس����اهم في صناع����ة التغي�ري المشّرف والمؤثر إي�جابا؛ 
وتذك����ر أن الق����رار دائما هو لك في األخذ بتلك الفرصة، واألخذ بنفس����ك، ومع من 
يس����اهم بتمكينك ليكون لك مكانك وموقعك المتميز في عالمنا المعاصر هذا، 

السريع والمتسارع بخطواته ومتطلباته وانجازاته.

إن صناعة التف�رد )بمعنى التميز والتقدم( إنما هي موهبة كباقي المواهب 
تحتاج لتوظيفها بوعي ولصقلها وتطوي�رها بمهارة، ولكن من مكامن قوتها 
أيضا، توظيفها للفرص المتاحة، لتحويلها إلى منتجات متفردة، تعطي النتائج 
المطلوب���ة؛ وذل���ك من خالل فكرة وامكانيات بس���يطة،  لالنتق���ال من حال إلى 
ح���ال، وم���ن فك���رة )المادة الخ���ام( إلى منت���ج )منتج���ات( ذات احتي���اج عال في 

السوق أي كان مجاله.

إن »الصح����ة« بمفهومها الع����ام والمتخصص، هي متطلب ملح ودائم ومس����تمر 
لكافة المجتمعات؛ ولم يعد الوعي المجتمعي الصحي مجرد رفاهية للمجتمعات،  
وخصوصا بعد ما أحدث�ته جائحة كورونا من آثار واهتزازات صحية طالت العالم كله؛ 
ل����ذا فقد أصبح االس����ت�ثمار بهذا القطاع الهام ضرورة ماس����ة ف����ي وطننا العربي، 
وبالذات من خالل الرقي بجودة الخدمات الصحية المقدمة، وتشجيع التعاون في 
مختلف المجاالت الصحية، واالست�ثمار بالطبيب العربي عرب برامج تعليم مستمرة، 

تحقيقا لتطلعات المواطن العربي.. والقادم، بإذن الله: أجمل.

نديم مراد
FORSAMEA رئيس مجلس إدارة شركة

الصفحة األخرية
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