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رئي�س املجل�س الأعلى لل�صحة ال�شيخ حممد بن عبداهلل:

ا�س ـتـعــداد تــام للـوقـايــة مــن ق ــدوم فـ ـيــرو�س «ك ــورون ـ ــا»
�أكد رئي�س املجل�س الأعلى لل�صحة الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل �آل خليفة� ،أنه مل يتم ر�صد �أي حاالت م�صابة مبر�ض فريو�س
الكورونا يف مملكة البحرين� ،إذ �إن امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية العامة واخلا�صة مل ت�سجل �أي حالة للمر�ض امل�ستجد.
وحول �أبرز اخلطوات اال�ستباقية التي مت اتخاذها� ،أكد ال�شيخ حممد بن عبداهلل يف ت�صريح لـ «الأيام» يف وقت �سابق من هذا الأ�سبوع
�أن مملكة البحرين م�ستعدة ا�ستعدادًا تا ًما وم�ستم ًرا التخاذ الإجراءات االحرتازية للوقاية من قدوم فايرو�س كورونا امل�ستجد بجميع
املنافذ وامل�ؤ�س�سات ال�صحية املختلفة ،ويتم ذلك بالتعاون والتن�سيق امل�شرتك بني وزارة ال�صحة و�إدارة مطار البحرين الدويل لفح�ص كل
خ�صو�صا �أولئك القادمني من املناطق املوبوءة؛ للت�أكد من عدم �إ�صابتهم بالفريو�س.
امل�سافرين القادمني �إىل املطار،
ً
و�أ�ضاف «مت الإعالن عن الدول التي ُوجد بها �إ�صابات والتي و�صل عددها حتى الآن �إىل � 7أو  8دول ،وبذلك تكون هذه امل�شكلة دولية ويجب
�أن نحتاط لها ب�شكل �أكرب» ،مطمئنًا باجلهوزية التامة حمليًا ،وم�ؤكدًا �أن اال�ستعدادات موجودة يف كل امل�ست�شفيات و�أن جميع و�سائل احلماية جاهزة.
وكان من بني اخلطوات اال�ستباقية التي اتخذتها البحرين بعد الإعالن عن انت�شار املر�ض يف عدد من الدول ،عقد م�ست�شفيات البحرين احلكومية
واخلا�صة اجتما ًعا وطنيًا �شامالً لبحث م�ستجدات الو�ضع العاملي لفريو�س الكورونا امل�ستجد ،و ُي�شار �إليه ( ،)2019-nCoVمن �أجل و�ضع خطة وطنية
�شاملة ملجابهة الفريو�س ،كما �ش ّكل م�ست�شفى قوة دفاع البحرين «الع�سكري» جلنة للرت�صد والتحكم ملجابهة الكورونا بنا ًء على توجيهات القيادة العامة
لقوة دفاع البحرين.

قانون جديد ملزاولة املهن ال�صحية ومكتب للم�ستثمرين ..د .مرمي اجلالهمة:

�ضبط �شحنات من�شطات وفيتامينات وم�صادرة �أجهزة مزورة ورديئة
سارة نجيب:
أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجالهمة أنه يتم حاليًا العمل بالتنسيق مع جميع جمعية
األطباء ،على إعداد قانون جديد لمزاولة المهن الصحية.
وأشارت إلى أن النظام الرقابي على القطاع الصحي في البحرين يعتبر نموذجيا ،كما أن تطبيق نظام االعتماد أسهم في رفع جودة الخدمات
الصحية ،وأن الهيئة قامت باتخاذ اإلجراءات الالزمة بالنسبة لحاالت اكتشاف أجهزة مزورة ورديئة ،وقامت بضبط شحنات منشطات من خالل كمين
بالتعاون مع الجهات األمنية ،وهناك تعاون وثيق مع الجرائم اإللكترونية في إطار الرقابة المشددة على بيع األدوية .وقالت إنه تم إنشاء مكتب
للمستثمرين ،لتزويدهم بالمعلومات وتقديم االستشارة الالزمة بالتعاون مع مجلس التنمية االقتصادية وتمكين ،مبينة أن إحدى التحديات التي تواجه
القطاع الطبي استيفاء المؤسسات للمعايير المطلوبة لالعتماد ،وفيما يلي نص اللقاء:

] ما �أبرز اللوائح والقوانني التي قامت الهيئة
ب�إ�صدارها بالتعاون مع اجلهات ذات ال�صلة؟
تعترب الهيئة الوطنية لتنظيم املهن
واخلدمات ال�صحية جهة م�ستقلة �أن�ش�أت مبوجب
القانون رقم  38ل�سنة � ،2009إذ ارت�أت احلكومة
�ضرورة ف�صل املراقب عن مقدم اخلدمات ،وبالتايل
�أن�ش�أت الهيئة للتنظيم والرقابة والرتخي�ص
للم�ؤ�س�سات ال�صحية ،كما �أن الهيئة تخت�ص
بالبحث يف الدعاوى وال�شكاوى والتحقيق فيها
واتخاذ الإجراءات الت�أديبية حيالها.
ومنذ �إن�شاء الهيئة عملنا على و�ضع اللوائح
والقوانني التي تنظم القطاع ال�صحي ،وقد بد�أنا
باال�شرتاطات الهند�سية والفنية يف امل�ؤ�س�سات
ال�صحية ،والتي مت حتديدها وفق معايري دولية
بحيث تكون مب�ستوى معني ،وعملنا على ت�صحيح
�أو�ضاع امل�ؤ�س�سات القائمة ،و�صدرت تعديالت
لتنظيم �إن�شاء امل�ؤ�س�سات ال�صحية ت�ضمنت 44
ملح ًقا ي�صف اال�شرتاطات وال�سيا�سات الواجب
توافرها� ،إذ �إن ا�ستيفاء تلك اال�شرتاطات يعترب
ً
�شرطا �أ�سا�سيًا للرتخي�ص للم�ؤ�س�سة.

بهدف ح�صول الكوادر ال�صحية على تعليم
] ما التخ�ص�صات التي ت�ست�شعرون �أن
نق�صا يف �أعداد املتخ�ص�صني بها؟
مهني م�ستمر ،مت الربط بني التدريب وجتديد هناك ً

الرتاخي�ص ،ما �شجع على الن�شاط العلمي وزاد
من عدد امل�ؤمترات العلمية ،كما �أن القطاع اخلا�ص
ن�شط يف هذا املجال ،ومت �إن�شاء �شركات خمت�صة
بذلك ،ما يعد �إ�ضافة نوعية للقطاع ال�صحي.

] وماذا بالن�سبة لأبرز امل�شاريع التي
] بر�أيك ،ما �أبرز التحديات التي تواجه
ترتجم تلك اللوائح؟
طبقنا م�شروع االعتماد الوطني الذي نال القطاع الطبي يف البحرين؟
جائزة العمل احلكومي لأف�ضل املمار�سات وجائزة
مينابار «ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا» ك�أف�ضل
م�شروع �أي�ضا ،ويبني م�شروع االعتماد جماالت
التح�سني يف عمليات الرعاية ال�صحية التي
تقدمها امل�ؤ�س�سات ال�صحية يف البحرين ،من حيث
احلوكمة والإدارة و�سالمة املر�ضى والعدوى،
و�إدارة اجلودة وغريها من املعايري ،وتلعب الهيئة
دورا هاما يف حت�سني �أداء امل�ؤ�س�سات ال�صحية من
خالل تطبيق االعتماد الذي ي�سهم يف رفع جودة
اخلدمات ال�صحية� ،إذ ت�شكل تلك املعايري قاعدة
�أ�سا�سية لتطبيق برنامج ال�ضمان ال�صحي ،كما
�أن عملية االعتماد ال تقت�صر على تقييم املعايري
فح�سب ،بل كان الهدف منها �أي�ضا �ضمان توافق
التو�صيات املرفوعة للم�ست�شفيات مع �أف�ضل
املمار�سات التنظيمية الدولية ،والأكرث �أهمية يف
جمال الرعاية ال�صحية يف مملكة البحرين.

] هل هناك قوانني جديدة قيد الدرا�سة؟

يتم حاليا العمل بالتن�سيق مع جميع جمعية
الأطباء واجلهات الت�شريعية على �إعداد قانون
جديد ملزاولة املهنة.

] هل هناك برامج لتطوير الكوادر
ال�صحية من مزاويل املهن؟

هناك حتديات مرتبطة بالتناف�سية بني
امل�ستثمرين ،وما نود الت�أكيد عليه يف هذا ال�سياق
�أهمية جودة اخلدمات والأمان �أوال� ،إذ �إن من
املهم �أن تكون امل�ؤ�س�سة معتمدة ،كما �أنه لي�س من
ال�سهل �أن ت�ستويف امل�ؤ�س�سات املعايري املطلوبة،
ونحن حري�صون على ن�شر نتائج االعتمادية على
موقعنا الإلكرتوين وحتديثها يف �إطار ال�شفافية،
�إذ �إن ا�ستقطاب الكفاءات من املهنيني �أمر يحتاج
وقت وجهد.

] يف هذا ال�سياق ..ما الإجراءات التي مت
اتخاذها للت�أكد من �صحة ال�شهادات؟

نحن متعاقدون مع �شركة خمت�صة يف
ذلك ،و�أ�ؤكد للجميع �أنه من ال�صعب جدا
مترير �شهادة مزورة� ،إذ �إننا حري�صون جدا
على الت�أكد من �صحة ال�شهادات والبيانات،
ونتوا�صل مع الدول واجلامعات وامل�ست�شفيات
للتدقيق على كل ذلك ،ويف حال تبني لنا �أن �أي
بيانات مت تقدميها ب�شكل غري دقيق �أو مزورة
يعترب الطلب ملغيًا حتى و�إن كانت ال�شهادة
م�صدقة و�صحيحة.
ال�شهادات املزورة من ال�صعب �أن متر ،و�إذا
قدم �صاحب الطلب بيانات مزورة يعترب طلبه
ملغيًا حتى و�إن كانت �شهادته �صحيحة.

�أغلب التخ�ص�صات امل�ساعدة فيها نق�ص،
مثل الب�صريات على �سبيل املثال لأن التخ�ص�ص
ال يدر�س يف البحرين وجميع العاملني فيه من
الأجانب ،وهناك نق�ص يف تخ�ص�ص م�ساعد
خدمات الأ�سنان ،وب�شكل عام نحن بحاجة
للمزيد من اال�ست�شاريني يف ال�صيدلة واملختربات
والتخدير ،نحن بحاجة �أي�ضا ل�شركات �إ�ضافية
تتخل�ص من النفايات الطبية ،و�أخرى للغ�سيل
الطبي.
وجتدر الإ�شارة يف هذا ال�سياق �إىل �أن وزارة
العمل منحت م�ؤ�س�سة خا�صة الرتخي�ص لتدريب
خريجي الثانوية العامة بحيث يح�صلون على
دبلوما يف تخ�ص�ص م�ساعد خدمات الأ�سنان.
ما �أود الت�أكيد عليه هو حاجتنا للإبداع يف
تقدمي اخلدمات الطبية ،ولدينا مثال رائع ملجموعة
من اال�ست�شاريني يف جمال الأ�شعة الذين قرروا
التقاعد اختياريا العام املا�ضي ،قاموا بت�أ�سي�س
مركز متخ�ص�ص لقراءة الأ�شعة ب�أنواعها عن بعد،
وهم يقومون باخلدمة مل�ؤ�س�سات وم�ست�شفيات
داخل وخارج البحرين.

] وماذا بالن�سبة مل�شكلة نق�ص الأدوية؟

نق�ص الدواء م�شكلة عاملية� ،أحيانا تكون
ب�سبب الوكيل �أو امل�صنع و�أحيانا نتيجة الطلب
ال�شديد ،كما �أن عملية التدقيق من قبل الهيئة
ت�ستغرق وقتا �أي�ضا.

] هناك حالة «نق�ص ثقة» �إن �صح
التعبري لدى البحرينيني جتاه امل�ؤ�س�سات
الطبية ..ما دوركم يف تغيري تلك ال�صورة
النمطية؟

ن�سعى لأن تولد الثقة من خالل وجود
جهة رقابية م�ستقلة تتوىل مراقبة جودة تقدمي
اخلدمات ،ومن منطلق ذلك قمنا بطرح م�شروع
االعتماد الذي �أ�شرت �إليه فيما �سبق� ،إذ يقوم 12
مدققا بالت�أكد من كل �إجراء يقوم به امل�ست�شفى،
ف�ضال عن التفتي�ش الدوري والرقابة امل�شددة،
بالإ�ضافة �إىل الإجراءات ال�صارمة جتاه كل ما
يهدد �صحة و�سالمة النا�س.
نحن نعتز ب�أن النظام الرقابي يف البحرين
على القطاع ال�صحي منوذجي ،و�أن جميع
اخلدمات الرقابية تتم حتت �سقف واحد ،مبا
ي�ضمن معرفة كل التفا�صيل املرتبطة بامل�ؤ�س�سات
ال�صحية ،كما �أن ذلك ي�سهل �إجناز املعامالت
بالن�سبة للم�ستثمرين.
ر�ؤيتنا وا�ضحة فيما يتعلق بتقدمي خدمات
�صحية ذات جودة ،الهيئة ت�سخر كل جهودها
لتقدمي خدمات �آمنة وذات جودة يف جميع
امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،وهناك حما�سبة ورقابة
ل�ضمان العمل على حتقيق املعايري ،كما يجب
التنويه يف هذا ال�سياق �إىل �أننا نتخذ الإجراءات
يف حال كان هناك خطر على ال�صحة ،و�أن قيامنا
ب�إغالق م�ؤ�س�سة �أو �شطب طبيب يعني �أن هناك
خطرا ،ونحن ن�سعى �أوال لت�صحيح الأو�ضاع قبل
اتخاذ �أي �إجراء.

اجلمارك �إىل املورد ،وتطوير ال�سل�سلة �سي�سهل
علينا �سحب الأدوية يف حال اكت�شاف �أي م�شكلة.

] يف ظل تزايد البيع وال�شراء عن
طريق مواقع التوا�صل االجتماعي ..كيف تتم
العملية الرقابية على الأدوية التي قد يكون
لها م�ضاعفات �أو �أعرا�ض ذات خطورة؟

كل الأجهزة والأدوية مبا فيها الطرود
ال�شخ�صية ت�صل �إلينا �أوال ،و�إذا �شكت الهيئة يف
�أن الكمية امل�ستوردة للبيع ولي�ست لال�ستعمال
ال�شخ�صي يتم رف�ضها ،كما �أننا نتابع ما ين�شر
على «الإن�ستغرام» ونتخذ الإجراءات الفورية،
وقد �سبق �أن �ضبطنا كمية من من�شطات
الريا�ضيني بالتعاون مع املباحث ،ولدينا تعاون
وثيق مع اجلرائم الإلكرتونية يف هذا الإطار ،لقد
مت �أي�ضا �إغالق �صالون ن�سائي بحكم �صادر من
املحكمة ،بعد �أن تبني ا�ستخدامه لأجهزة الليزر
ومذيبات ال�شحوم ،ومت اتخاذ �إجراءات ب�ش�أن
�أطباء �أعلنوا من خالل مواقع التوا�صل عن قيامهم
ب�إجراء عمليات خارج اخت�صا�صاتهم ،ورمبا تكون
و�سائل التوا�صل �سهلت مهام الر�صد والرقابة.

] نحن مقبلون على مرحلة تطبيق
م�شروع ال�ضمان ال�صحي ..ما دوركم يف
] �أ�شرت يف �سياق احلديث لت�سهيل ذلك؟
حدد القانون دورنا كهيئة من خالل منح
�إجراءات امل�ستثمرين ..هل ميكن تو�ضيح
االعتمادية وتقييم امل�ست�شفيات احلكومية؛ لأنها
ذلك؟

افتتحنا م�ؤخرا مكتبا خا�صا للم�ستثمرين،
يعمل فيه موظف متخ�ص�ص لت�سهيل �إجراءات
امل�ستثمر وتزويده باملعلومات الالزمة ،كما
�أنه يقوم بتن�سيق املواعيد من جمل�س التنمية
االقت�صادية ومتكني والرد على اال�ستف�سارات.

�ست�صبح م�ستقلة و�سينطبق عليها ما يطبق على
القطاع اخلا�ص ،بالإ�ضافة �إىل مراقبة مزودي
اخلدمات الت�أمينية �إال �أن ذلك مل يتبلور حتى
الآن.

] ما مدى حتقيقكم للأهداف التي
] ما الآلية املطبقة للرقابة على الأجهزة وردت يف خطتكم اال�سرتاتيجية؟
�أجنزنا �أكرث من  %85من تلك الأهداف ،ورمبا
الطبية؟

تعترب الرقابة على الأجهزة الطبية والأدوية
من �أبرز مهام الهيئة ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أن جميع
الأجهزة التي تدخل ململكة البحرين يجب �أن تكون
م�صحوبة ب�شهادة اجلودة ،و�أن تكون خا�ضعة
لال�شرتاطات ،وقد طلبنا من جميع امل�ؤ�س�سات
ال�صحية يف البحرين تزويدنا بقائمة الأجهزة
امل�ستخدمة لديها يف �إطار عملية امل�سح والرقابة،
وبطبيعة احلال �ضبطنا �أجهزة مزورة و�أخرى
رديئة واتخذنا الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها.
نحن نعمل �أي�ضا على تطوير �سل�سلة مراقبة
الدواء بحيث يتم تتبعها من امل�صنع �إىل املري�ض،
عملية املراقبة حاليًا تقت�صر على املرحلة من

تعترب حمدودية امليزانية العائق �أمام حتقيق ما
تبقى� ،إال �أن هناك م�ساعي ال�ستكمال تلك الأهداف
خالل العام اجلاري  2020وهي املدة املحددة
ً
�شوطا كبريًا فيما
لتنفيذ اخلطة ،وقد قطعنا
يتعلق بتكاف ؤ� الفر�ص ،وبالتحول نحو الرقمية،
ونعمل على حتويل جميع الإجراءات التي تتم
يدويا يف الوقت احلايل �إىل �إلكرتونية ت�سهيال
للوقت واجلهد ،وقد بد�أنا فعليًا برتاخي�ص
املهنيني ،واملرحلة القادمة على تراخي�ص
امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،كما ن�سعى لتحويل كل من
التبليغ عن الأخطاء الطبية والرت�صد الدوائي
ملعرفة امل�ضاعفات �إىل الإلكرتونية.
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م�ؤك ًدا �أن �شركته تقدم خدمات متطورة ..مدير عام «غلوب مد»:

نظام ال�ضمان ال�شامل خيار ا�سرتاتيجي لتطوير القطاع ال�صحي
ن���ع���م���ل وف�����ق ر ؤ�ي��������ة وا����ض���ح���ة ل���ت���وف�ي�ر خ����دم����ات م���ت���م���ي���زة ل��ل��م��ت��ع��ام��ل�ين

طارق �صليبي
] كيف تقيِّمون القطاع ال�صحي وحتديدًا قطاع الت�أمني
ال�صحي يف البحرين؟
�أوالً �أود الإ�شادة باجلهود املبذولة من �أجل تطوير قطاع
الت�أمني ال�صحي والرعاية ال�صحية يف مملكة البحرين
�سيما مع اخلطوات املتخذة يف �إطار تطبيق الت�أمني ال�صحي
الإلزامي .يعد نظام ال�ضمان ال�صحي ال�شامل الذي ي�شرف
عليه املجل�س الأعلى لل�صحة خيا ًرا ا�سرتاتيجيًا وفعاالً
�سي�ؤدي حت ًما لتطور القطاع ال�صحي يف اململكة مبا ي�صب
يف م�صلحة املواطنني واملقيمني على حد �سواء.
ويف ظل التحديات الراهنة على م�ستوى ارتفاع تكاليف
اخلدمات الطبية و�أ�سعار الأدوية وغريها نتيجة التطور
التقني ال�سريع� ،ست�ساهم هذه اخلطوة باحل ّد من �أعباء
تكاليف اخلدمات ال�صحية املرتتبة على الفرد دون احلاجة
�إىل الإنفاق املبا�شر وتكبد مبالغ كبرية .ويف هذا الإطار توفر
«غلوب مد  -البحرين» العديد من اخلدمات املوجهة للقطاع
العام ،بالإ�ضافة �إىل خدماتها الرائدة التي تقدمها للقطاع
اخلا�ص ،م�ستندة �إىل خربة جمموعة «غلوب مد  -البحرين»
يف عدة �أ�سواق يف املنطقة من خالل تعاونها مع القطاعني
العام واخلا�ص على �صعيد �إدارة املطالبات ال�صحية
ب�شفافية وفعالية.

�أكد مدير عام �شركة «غلوب مد» طارق �صليبي� ،أن نظام ال�ضمان ال�صحي ال�شامل الذي ي�شرف عليه املجل�س الأعلى لل�صحة يعد خيا ًرا ا�سرتاتيجيًا
وفعاالً �سي�ؤدي لتطور القطاع ال�صحي يف اململكة مبا ي�صب يف م�صلحة املواطنني واملقيمني على حد �سواء.
وقال يف مقابلة مع «الأيام» �إنه ويف ظل التحديات الراهنة على م�ستوى ارتفاع تكاليف اخلدمات الطبية و�أ�سعار الأدوية وغريها نتيجة التطور
التقني ال�سريع� ،ست�ساهم هذه اخلطوة باحل ّد من �أعباء تكاليف اخلدمات ال�صحية املرتتبة على الفرد دون احلاجة �إىل الإنفاق املبا�شر وتكبد مبالغ كبرية.
و�أ�شار يف هذا الإطار �إىل �أن غلوب مد البحرين توفر العديد من اخلدمات املوجهة للقطاع العام بالإ�ضافة �إىل خدماتها الرائدة التي تقدمها للقطاع
اخلا�ص ،م�ستندة �إىل خربة جمموعة «غلوب مد» يف عدة �أ�سواق باملنطقة من خالل تعاونها مع القطاعني العام واخلا�ص على �صعيد �إدارة املطالبات
ال�صحية ب�شفافية وفعالية ..وفيما يلي ن�ص املقابلة:
�أما على �صعيد �شركات الت�أمني ،فال يخفى على �أحد �أن
املناف�سة كبرية نتيجة كرثة عدد هذه ال�شركات وتناف�سها
على اال�ستحواذ على �أكرب ح�صة من ال�سوق ما ينعك�س
�سلبًا على ربحيتها و�إمكانية تقدمها .ويف هذا ال�صدّد ،تلعب
�شركات �إدارة املطالبات ال�صحية دو ًرا حيويًا من خالل
تزويد اجلهات ال�ضامنة العاملة معها بخدمات ت�ساهم
ب�إحتواء الكلفة الطبية من جهة ،وتقدمي خدمات نوعية
ذات ج��ودة عالية للم�ؤمنني ما يك�سب ر�ضاهم ويعزز
ربحية ال�شركات من جهة �أخرى .ومن هنا على �شركات
�إدارة املطالبات ال�صح ّية مواكبة �أحدث التطورات الرقمية
بهدف توفري خدمات تفي باالحتياجات ال�شخ�صية للم�ؤمنني
وخدمة املتطلبات العملية ل�شركات الت�أمني العاملة معها.
ونحن يف «غلوب مد  -البحرين» ،نعمل وفق ر�ؤية
ا�سرتاتيجية وا�ضحة يف هذا الإطار ،وقد كنا �س ّباقني يف
�إدخال النظام املعلوماتي املت�صل عرب �شبكة الإنرتنت الذي
يوفر الربط بني خمتلف اجلهات املعنية بالرعاية ال�صحية.
] كيف تواكب «غلوب مد البحرين» التطورات الرقمية يف
عملها؟
ارتكز عملنا منذ بداية ن�ش�أتنا على مكننة كل العمليات
املرتبطة ب���إدارة املطالبات و�إ�صدار املوافقات امل�سبقة

وغريها ،ومت ّكنا من تعزيز دورنا ك�شركة رائدة يف قطاع
الت�أمني ال�صحي من خالل توفري خدمات تقنية ورقمية
متطورة �إميا ًنا منا ب�أهمية هذه التقنيات يف رفع م�ستوى
اخلدمات املقدمة وتعزيز الأداء وبالتايل تطوير جودة
اخلدمات .ومع التطور ال�سريع واملطرد للتكنولوجيا من
حول العامل وظهور التكنولوجيا الرقمية ،وا�صلنا مواكبة
هذه التطورات ودخلنا ع�صر التحول الرقمي من بابه
العري�ض من خالل االعتماد على �أحدث التقنيات الرقمية
والذكاء اال�صطناعي وغريها.
ويف هذا الإطار ،توفر «غلوب مد  -البحرين» النظام
اخلبري ال�صحي ( )ARCالقائم على القواعد الطبية
والرتميزية ،وقواعد الأدوية ،والذي مي ّيز ماليني الو�صفات
بدقة متناهية وميكنن املوافقات امل�سبقة ا�ستنادًا �إىل ال�ضرورة
الطبية لكثري من العالجات وي�صدر قرارات املوافقة الفورية
بنا ًء على ذلك ،ف�ضالً عن مكننة عملية التدقيق بالفواتري.
ويعمل هذا النظام على تعزيز �سرعة �إ�صدار املوافقات
وبالتايل يح ّد من �أي ت�أخري يف ح�صول املري�ض على اخلدمة
او العالج �أو الدواء املطلوب .والأهم هو قدرة النظام على
�أ�صدار �أي تنبيه �أو حتذير يف حال كان الدواء املطلوب ،على
�سبيل املثال ،ال يتوافق وحالة املري�ض �أو عمره �أو جن�سه.
كما طرحت غلوب مد البحرين تطبيقها املم ّيز للهواتف
الذكية «غلوب مد فت» « »GlobeMed FITالذي مُي ّكن
امل�ستخدم من تتبع اجلوانب ال�صحية ،واللياقة البدنية،
والتغذية� ،إ�ضافة اىل تقدمي املطالبات وتعقبها .كذلك يو ّفر
التطبيق خا�صية التذكري مبواعيد الأدوي��ة ،والتحقق من
تطابق �أدويتهم التي يتناولونها ،وحتديد �أق��رب مقدمي
خدمات الرعاية ال�صحية مع تفا�صيل االت�صال بهم ،و�ساعات
العمل ،واخلدمات املقدمة وغريها .وهذا ف�ضالً عن املم ّيزات
املقدمة كتحديد ال�سعرات احلرارية ملختلف الأطباق التي
جتدها يف التطبيق وتزويد امل�ستخدم ب�آلية لقيا�س ن�شاطه
اليومي كتحديد عدد اخلطوات يف اليوم وغريها.
بالفعل �أ�صبحت اخلدمات الإلكرتونية متاحة على نطاق
وا�سع وب�شكل �آمن و�سهل ،انطال ًقا من ذلك ،لن نتوانى عن
توفري �أح��دث احللول واخلدمات للجهات العاملة معنا
وامل�ؤمنني لديهم وذلك و�سط التطورات املت�سارعة يف ع�صر
التكنولوجيا.
] ما هي خططكم للعام اجلديد؟

�سن�ستمر ،ب�إذن اهلل ،مبوا�صلة دورنا الريادي يف االبتكار
ومتابعة التطورات التكنولوجية الرقمية وتطبيقها من
خالل طرح برامج وخدمات جديدة وحمدثة مثل النظام
الذي �أطلقناه يف البحرين لإدارة خدمات ال�صيدلة والأدوية
( )Pharmacy Benefits Managementالذي يد ّقق يف
و�صفات الأدوية ،وبالتايل مينع ح�صول �أي تالعب �أو �سوء
ا�ستخدام للو�صفات.
وبالت�أكيد �سنعزز تواجدنا بقرب املري�ض امل�ؤمن من
خالل تواجد مندوبينا يف املكاتب امليدانية �أو عرب مكتب
العمالء املجهز بطاقم متخ�ص�ص من الأطباء والعاملني يف
جمال الت�أمني ال�صحي .ويف هذا ال�صدّد ن�ستند �إىل نظام
متم ّيز خلدمة عالقات العمالء (Customer Relationship
 )Managementمي ّكن امل�ؤ ّمن من االت�صال مبكاتبنا عرب
الهاتف �أو الفاك�س �أو الربيد الإلكرتوين �أو من خالل تطبيق
«غلوب مد فت» للهواتف الذكية.
�أما على امل�ستوى الداخلي ،تويل «غلوب مد  -البحرين»
�أهمية خا�صة لتدريب فريق عملها ب�صورة م�ستمرة من
خالل توفري دورات تدريبية عديدة ال �سيما تلك التي
تقدمها الأكادميية « »GlobeMed Academyالتي ت�ستند
�إىل من�صة رقمية للتعليم عن بعد ،كما توفر الإر�شادات
التوجيه ّية والكتيبات املتخ�ص�صة يف خمتلف جماالت
عملنا ،ما ي�ساعد على تعزيز قدرات فريق عملنا وت�أهيلهم
لتوفري �أف�ضل اخلدمات.
وتبقى اخلدمات الآلية العابرة للحدود (Automated
 )Cross Border Servicesالتي تقدمها جمموعة «غلوب
مد  -البحرين» رائدة على �صعيد ت�سهيل ح�صول امل ؤ� ّمنني
على خدمات الرعاية ال�صحية املطلوبة وذلك على م�ستوى
املنطقة ككل ،ولي�س فقط يف البحرين .وهذه اخلدمات
تو ّفر للم�ؤمن لدى ال�شركات العاملة معنا اخلدمة ال�صحية
املن�شودة يف �أي دولة تتواجد فيها ال�شركات �ضمن جمموعة
«غلوب مد» ،وذلك وفق النظام املعلوماتي املعتمد يف مقر
ال�شركة الرئي�سي.
و�أخريًا� ،سنوا�صل عملنا الد�ؤوب خلدمة كل اجلهات
ال�ضامنة العاملة معنا وامل�ؤمنني لدى هذه اجلهات من �أجل
تقدمي �أف�ضل �إدارة خلدمات الرعاية ال�صحية مما ي�صب يف
م�صلحة اجلهات ال�ضامنة وامل�ؤمنني على حد �سواء.

ا�ست�شارية طب العائلة د� .سمية الدو�سري:

تطوير �أدوية جديدة للحد من م�ضاعفات ال�سكر
فاطمة �سلمان:

�أكدت ا�ست�شارية طب العائلة و�أخ�صائية �أمرا�ض ال�سكري د� .سمية الدو�سري �أن مر�ض
ال�سكري يعد من الأمرا�ض املزمنة وال�شائعة التي ت�صيب عددًا كبريًا من الأفراد يف مملكة
البحرين ومنطقة اخلليج العربي على حد �سواء� ،إذ �إن الإح�صاءات احلالية ت�شري �إىل وجود
�أكرث من  463مليون م�صاب مبر�ض ال�سكري يف العامل و�ستزيد هذه الأعداد �إىل  700مليون
يف عام  2045حيث يعي�ش  80%منهم يف الدول النامية.
�أنواع مر�ض ال�سكري
وقالت�« :إن داء ال�سكري ينتج
ب�سبب ارتفاع م�ستوى ال�سكر يف الدم
عن املعدالت الطبيعية فهو يحدث
عندما ال ي�ستطيع اجل�سم �إفراز كمية
كافية من الأن�سولني �أو عندما تكون
كمية الأن�سولني طبيعية لكنها غري
فعالة �أو لقلة ا�ستقباله من قبل خاليا
اجل�سم املختلفة مما ي�ؤدي اىل ارتفاع
ً
عو�ضا عن
م�ستوى ال�سكر يف الدم
دخوله خلاليا اجل�سم فيتم التخل�ص
منه عن طريق الكلى يف البول عندما
يتخطى م�ستوى ال�سكر يف الدم 180
ملي غرام».
وتوا�صل�« :أنواع مر�ض ال�سكري
عديدة ،ومنها مر�ض ال�سكري من
النوع الأول والنوع الثاين �إىل جانب
�سكري احلمل ومر�ض ال�سكري
الثانوي الناجت من بع�ض الأمرا�ض
ريا �سكر احلمل
�أو بع�ض الأدوية و�أخ ً
الذي ت�صاب به املر�أة فقط يف فرتة

واجلروح ،لكن بع�ض املر�ضى ال تظهر
لديهم هذه الأعرا�ض على الإطالق.

العالج احلديث وامل�ستقبلي

د� .سمية الدو�سري

احلمل نتيجة تغريات هرمونية
يف امل�شيمة» ،منوهة ب�أن �أعرا�ض
ال�سكري ت�أتي على �شكل تعب �أو
غثيان و�صعوبة يف الرتكيز وكرثة
التبول والعط�ش ب�شكل غري طبيعي
وكذلك اجلوع ال�شديد و�أمل وتنميل يف
اليدين والقدمني وحرارة يف القدمني
�إىل جانب انخفا�ض الوزن وت�شو�ش
الر�ؤية وح�صول االلتهابات املتكررة،
كما تباط�ؤ ال�شفاء من الإ�صابات

وحول العالج احلديث وامل�ستقبلي
ملر�ضى ال�سكر ،فقد �أ�شارت �إىل «�أن
الباحثني يف املجال الطبي يقومون
بتطوير �أدوية جديدة من �أجل ال�سيطرة
على مر�ض ال�سكري وجتنب م�ضاعفاته
لذلك مت تطوير بع�ض الأدوية ملر�ضى
ال�سكري من النوع الثاين �سواء الفموية
�أو التي تعطى عن طريق احلقن بدمج
نوعني من الأدوية بهدف التقليل من
عدد وكمية الأدوي��ة التي يتناولها
املر�ضى وبالتايل حت�سني االمتثال
للعالج واحلد من الآثار اجلانبية».
�أما ب�ش�أن زراعة خاليا البنكريا�س
واخلاليا اجلذعية ملر�ضى ال�سكري من
النوع الأول ،فقد �أو�ضحت ب�أنها «ال
تزال �إىل الآن حتت التجارب العلمية
والعملية».
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ا�ست�شاري �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية مب�ست�شفى ال�سالم ..د .خالد بن ثاين:

داء ال�سكري ي�أتي يف مقدمة امل�سببات للأزمات القلبية وان�سداد ال�شرايني
ح�سني املرزوق:
تنتمي �أمرا�ض القلب اىل
الأمرا�ض املزمنة ،وي�صاب بها عدد كبري من
الأ�شخا�ص نتيجة العديد من العوامل �أبرزها
ا�سلوب احلياة غري ال�صحي ،وحتتل املرتبة
الأوىل يف م�سببات الوفيات حول العامل،
وحت�صد �أرواح العديد من الأ�شخا�ص بن�سبة
 %32من �إجمايل عدد الوفيات حول العامل
بح�سب منظمة ال�صحة العاملية ،يف حني انه
من املمكن الوقاية من هذه الأمرا�ض من خالل
الت�صدي مل�سببات الإ�صابة بها ،وللحديث
�أكرث عن هذه الأمرا�ض اجرينا هذا اللقاء مع
الدكتور خالد بن ثاين ا�ست�شاري �أمرا�ض
القلب والأوعية الدموية مب�ست�شفى ال�سالم
التخ�ص�صي ،فكان اللقاء على النحو التايل:

] بداية نود �أن نتعرف على �أنواع
�أمرا�ض القلب الأكرث انت�شا ًرا؟

�أمرا�ض القلب عديدة وم�سبباتها متعددة
�أي�ضا� ،إال �أن �أكرث �أنواع �أمرا�ض القلب �شيوعً ا
مر�ض ان�سداد ال�شرايني القلبية ،يليها مر�ض
�ضعف ع�ضلة القلب ومن ثم �أمرا�ض ال�صمامات
القلبية وعدم انتظام نب�ضات القلب� ،أما الأقل
�شيوعً ا بني هذه الأمرا�ض مر�ض التهابات
الع�ضلة القلبية وااللتهابات الروماتيزمية
لل�صمامات.

بهذا املر�ض ان�سداد ال�شرايني القلبية ك�أحد
�أهم �أ�سباب �ضعف ع�ضلة القلب ،يلي ذلك
االلتهابات الفريو�سية التي قد تتعر�ض لها
ع�ضلة القلب ومن ثم اعتالل الغدد الدرقية،
و�شرب الكحول وتعاطي املخدرات.

واملذيبات للجلطات القلبية ف�ضالً عن توافر
العديد من احلبوب امل�سيلة للدم وخمف�ضات
الكولي�سرتول� ،أما يف حالة �إ�صابة ال�شخ�ص
ب�ضعف يف ع�ضلة القلب؛ فهناك العديد من
الأدوية التي تقوم بتن�شيط الع�ضلة و�إرجاع
وظيفة القلب اىل ما كانت عليه مع احلفاظ
على ن�سبة ال�سوائل باجل�سم.

د .خالد بن ثاين

مفاجئة ي�صاحبه الإح�سا�س بانتقال هذا الأمل
عادة اىل الذراع الأي�سر� ،أو الإح�سا�س بانتقال
الأمل اىل الرقبة واحللق.

تكمن الوقاية يف احلد من عوامل
اخلطورة ،وت�أتي يف مقدمتها داء ال�سكري
مع �ضرورة حمافظة املري�ض على ن�سب
ال�سكر منتظمة يف ج�سمه ،اىل جانب تناول
�أدوية ال�سكر بانتظام والتنبيه على �أخذ �إبر
الأن�سولني �إذا تطلب الأمر� ،أما فيما يتعلق
بارتفاع �ضغط الدم فيجب على املري�ض تناول
احلبوب التي حتافظ على معدل �ضغط الدم
باملعدل املطلوب.

كذلك يجب التنبيه اىل �أن عادة التدخني،
�سواء كانت لل�سيجارة العادية او ال�سيجارة
الإلكرتونية ،ف�إنهما تت�سببان بال�ضرر املحتمل
على ال�شرايني والقلب ب�شكل عام ،لذلك على
مري�ض القلب التوقف عن التدخني بجميع
�أنواعه ،كما ت�أتي ممار�سة الريا�ضة او
االنتظام على ممار�سة ن�شاط ريا�ضي مبقدمة
الأولويات مع �ضرورة �إبقاء اجل�سم على وزن
مثايل ،وتناول الأطعمة ال�صحية وممار�سة
الأن�شطة الريا�ضية لتجنب الإ�صابة بال�سمنة.

] هل هناك �أعرا�ض قد ت�شري للأزمات
القلبية؟

] كيف ميكن الوقاية لتجنب الإ�صابة
ي�أتي على �أول قائمة الأعرا�ض للإ�صابة
] ما العوامل امل�سببة لأمرا�ض القلب؟ بالأزمات القلبية وجود �أمل يف ال�صدر ب�صورة ب�أمرا�ض القلب؟

تختلف امل�سببات من مر�ض لآخر ،كما
�أن عوامل اخلطورة تختلف بح�سب املر�ض،
فداء ال�سكري ي�أتي يف مقدمة قائمة امل�سببات
للأزمات القلبية وان�سداد ال�شرايني ،كما
ي�أتي يف املقدمة ذاتها عدم انتظام ن�سبة
ال�سكر ،وارتفاع �ضغط الدم ،وارتفاع ن�سبة
الكولي�سرتول ،اىل جانب ال�سمنة والتدخني.
�أما فيما يتعلق مبر�ض �ضعف ع�ضلة
القلب؛ في�أتي يف مقدمة امل�سببات للإ�صابة

] حدثنا عن �أحدث العالجات املتوفرة.

تختلف العالجات بح�سب امل�شكلة �أو
املر�ض القلبي ،ففي حالة ا�صابة ال�شخ�ص
بان�سداد يف ال�شرايني تكون الق�سطرة القلبية
التي توفر الت�شخي�ص والعالج يف نف�س
الوقت ،بالإ�ضافة لتوافر العديد من الأدوية

ا�ست�شاري جراحة الأذن والأنف واحلنجرة مب�ست�شفى ال�سالم التخ�ص�صي ..د.عبدالكرمي ال�ساعي:

يجب فهم طبيعة انت�شار «كورونا» وزيادة الوعي للوقاية
ح�سني املرزوق:

د.عبدالكرمي ال�ساعي

ويقول د .ال�ساعي�« :إن فريو�س
الكورونا هو فريو�س قدمي ومعروف
وي�صيب اجلهاز التنف�سي للإن�سان �أو
احليوان ،وي�سبب نزالت الربد وتختلف
�شدتها بح�سب مناعة ال�شخ�ص امل�صاب
ونوع الفريو�س ،وحتى يتكاثر هذا
الفريو�س يحتاج �إىل معني �أو م�ضيف
مثل اخللية الإن�سانية او احليوانية،
وبدون امل�ضيف ال ي�ستطيع التكاثر
�أو االنت�شار ويف حال عدم احل�صول
على املعني �أو امل�ضيف ميوت الفريو�س
خالل �ساعات �أو �أيام قليلة».
و�أ�ضاف« :هذا الفريو�س ي�صيب
خاليا اجلهاز التنف�سي وتتم العدوى
عن طريق التعر�ض ل�شخ�ص م�صاب
بالفريو�س وذلك من خالل التنف�س،
العط�س وال�سعال و التقبيل ،وال ينتقل
الفريو�س للج�سم بطريقة �أخرى غري
اجلهاز التنف�سي ،ف�إذا كان الفريو�س
متواجدا على �سطح اجل�سم مثل اليد
ف�إنه ال يدخل جل�سم الإن�سان �إال �إذا
اقرتب هذا ال�سطح للجهاز التنف�سي �أو
العينني ،واجلدير بالذكر �أن العدوى
غالبا تنتقل من احليوانات �إىل الإن�سان،
وقدرته على االنتقال من الإن�سان �إىل

عاود «فريو�س كورونا» االنت�شار م�ؤخرا ،وكرثت الأخبار التي و�صفته ب�أنه فتاك لدرجة �أنه قد يودي بحياة الإن�سان ،وعلى الرغم من اال�ستعدادات املحلية
ملنع انت�شاره� ،إال �أنه الزالت هناك خماوف من قبل املواطنني حول انت�شار هذا الفريو�س مبملكة البحرين ووجود �أ�شخا�ص م�صابة به ،وحول هذا ال�ش�أن التقينا
با�ست�شاري الأذن والأنف واحلنجرة مب�ست�شفى ال�سالم التخ�ص�صي د.عبدالكرمي ال�ساعي الذي حدثنا ب�شكل متكامل عن هذا الفريو�س.
الإن�سان ال يزال مفهومه غري متطور».
وتابع« :وكما ذكرت ف�إن فريو�س
كورونا هو فريو�س قدمي ولكن قد
حتدث طفرة جينية للفريو�س �أثناء
تكاثره وينتج عنه نوع جديد من
الفريو�س ،وهذا النوع ال يتعرف عليه
اجلهاز املناعي ب�سهولة وال توجد
�أدوية للنوع اجلديد من الفريو�س
وهذا ما �سبب قلقا عامليا ،ويت�صرف
الفريو�س اجلديد بطريقة تختلف عن
الفريو�سات العادية وهذا الفريو�س
يعي�ش خارج املعني ملدة خم�سة �أيام
ثم ميوت� ،أما الأعرا�ض التي قد ت�شري
للإ�صابة بفريو�س الكورونا فهي
�صعوبة يف التنف�س و�سعال �شديد مع
حرارة مرتفعة قد ت�صاحب ب�أوجاع يف
الع�ضالت و�صداع ،و�أي�ضا من املمكن
�أن ي�صاحبها �أمل يف احللق».
ويف حالة الإ�صابة �أو ال�شك
بتعر�ض ال�شخ�ص للإ�صابة بهذا
الفريو�س ،قال د .عبدالكرمي ال�ساعي:
«نن�صح بعدم الفزع واخلوف من
هذا الفريو�س ،بل يجب فهم طبيعة
انت�شاره وزيادة الوعي ب�إجراءات
ريا من خطورة
الوقاية التي حتد كث ً

انت�شاره ،و�أهم خطوة يجب القيام بها
�سواء كان ال�شخ�ص م�صابا او غري
م�صاب �أو يتعامل مع �شخ�ص م�صاب
هي الغ�سل الدائم لليدين خ�صو�صا بعد
العط�س �أو ال�سعال ،ويجب عدم تقبيل
�أي �شخ�ص م�صاب ب�أي نوع من �أنواع
نزالت الربد ،وعلى ال�شخ�ص غ�سل
يديه جيدا عندما يقوم بتنظيف �أنفه
�أو ال�سعال ،ويجب اللجوء �إىل الطبيب
وعلى امل�صاب �أخذ راحة يف املنزل
واملداومة على غ�سل اليدين وا�ستخدام
املناديل �أو و�ضع القناع عند ال�سعال
�أو العط�س ،كما نن�صح باالبتعاد عن
احليوانات يف املزارع خ�صو�صا يف
الأماكن التي ينت�شر فيها الفريو�س».
و�أكد د .ال�ساعي�« :أن خطورة
هذا الفريو�س تكمن يف �أنه مع ٍد
وي�سبب مر�ضا �شديدا يف الرئتني وال
يوجد �أي لقاح فريو�سي حلد الآن
لهذا الفريو�س ولكن هناك بوادر �أمل
لإيجاد اللقاح ،حيث يقوم املخت�صون
بالعمل على �إيجاد لقاح ،كما مت
�إيجاد لقاحات �سابقا للأنواع الأخرى
من فريو�س الكورونا خالل الـ10
�أعوام املا�ضية».

مركز العمود الفقري  -البحرين «»KKT
يوفر عالجات منا�سبة لكل الأعمار من دون تدخل جراحي
افتتح مركز  KKTالبحرين
خ�لال �شهر �سبتمر م��ن العام
 ،2016وهو �أحد الفروع املنت�شرة
حول العامل والتي يبلغ عددها 28
فرعا ،ويتواجد الفرع الرئي�سي لـ
 KKTيف كندا ،ويتم العالج خالل
مركز  KKTعلى مناهج علمية
بهدف عالج �آالم العمود الفقري
والأكتاف واحلو�ض ،ويتم ذلك من
خالل ا�ستخدام املوجات ال�صوتية
لعالج ج��ذور امل�شكلة من دون
اللجوء ال�ستخدام الإبر والأدوية
�أو التدخل اجلراحي.
كما �أن العالجات التي يوفرها
امل��رك��ز ت��ك��ون بديلة للجراحة
والعالجات الطبيعية ويتم من
خاللها عالج �آالم الرقبة ،و�آالم
املفا�صل ،وتنميل الأطراف ،وعرق
الن�سا ،و�آالم الظهر ،و�آالم الأكتاف،
والدي�سك ،ويتم ذل��ك من خالل
و�ضع برنامج عالجي متكامل من
قبل الطبيب وي�ستغرق حوايل

عبداهلل العو�ضي

�أ�سبوعني �إىل ثالثة �أ�سابيع،
وبعد �أن يحدد الطبيب اجلل�سات
املطلوبة ليتمكن من عالج املري�ض
يبد�أ الطبيب يف العالج املتكامل،
كما �أن العالج ينا�سب خمتلف
الفئات العمرية.
يذكر �أن مركز  KKTقدم ب�شكل
�آم��ن �أك�ثر من � 650أل��ف جل�سة
عالجية لعالج الأ�سباب اجلذرية
لآالم الظهر والرقبة والأكتاف

واحل��و���ض با�ستخدام تقنية
امل��وج��ات ال�صوتية احل�صرية،
والتي �أثبتت فعاليتها لأكرث من
 15عاما واحلا�صلة على موافقات
من هيئة الغذاء والدواء ،واالحتاد
الأوروبي .ويعتمد برنامج KKT
على تقنية فائقة الدقة ،وذلك
با�ستخدام امل��وج��ات ال�صوتية
لتقليل الأمل لتح�سني �صحة
الأقرا�ص الغ�ضروفية والأربطة
والع�ضالت� ،إىل جانب العالجات
املذكورة.
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«االختيار اخلاطئ للأطعمة قد ي�سبب املوت»

اخت�صا�صي التغذية حممود ال�شواي :لتفادي الأمرا�ض املزمنة ..انتبه لعاداتك الغذائية
فاطمة �سلمان:
�أك���د ال��دك��ت��ور حم��م��ود ال�شواي
اخت�صا�صي تعزيز �صحة وتغذية �أن
اختيارات املرء الغذائية اليومية ت�ؤثر
على �صحته وكيف ي�شعر اليوم وغدًا ويف
امل�ستقبل ،منوهً ا �أن التغذية ال�صحية هي
جزء مهم ،وتع ُّد من اال�ساليب اال�سا�سية
للو�صول لنمط حياة �صحي.
و�أ�ضاف يف مقابلة مع «الأيام» �أنه
�إىل جانب الن�شاط البدين ميكن للنظام
الغذائي �أن ي�ساعد على الو�صول �إىل وزن
�صحي واحلفاظ عليه ،ويقلل من خطر
الإ�صابة بالأمرا�ض املزمنة مثل �أمرا�ض
القلب وال�سرطان ،ويعزز ال�صحه العامة.

جتنب خماطر
الإ�صابة ب�أمرا�ض الع�صر
و�أو�ضح �أن عادات الأكل غري ال�صحية
ريا يف انت�شار ال�سمنة يف
قد �ساهمت كث ً
العامل �أجمع ،حيث بينت االح�صائيات �أن
يف الواليات املتحدة حوايل ثلث البالغني
( )%33.8يعانون من ال�سمنة وحوايل
�( %17أو  12.5مليون) من الأطفال
واملراهقني الذين ترتاوح �أعمارهم بني
� 19-2سنة يعانون من ال�سمنة املفرطة.
�شارحا �أن النظام الغذائي غري
ً
ال�صحيح يرتبط مبخاطر �صحية كبرية،
ميكن �أن ت�سبب املر�ض وحتى املوت
وت�شمل هذه �أمرا�ض القلب وارتفاع
�ضغط الدم ،ومر�ض ال�سكري من النوع
 ،2وه�شا�شة العظام ،و�أن��واع معينة

د .حممود ال�شواي
من ال�سرطان .من خالل اتخاذ خيارات
الطعام الذكية ،ميكن لالن�سان �أن
يحمي نف�سه من هذه امل�شاكل ال�صحية
واالمرا�ض املزمنة.
وا�ستطرد قائالً« :من خالل مالحظة
اخلرباء؛ ف�إن عوامل االختطار اخلا�صة
باالمرا�ض املزمنة يف البالغني مثل
ارتفاع �ضغط الدم وال�سكري من النوع
 ،2ب�شكل متزايد يف الأعمار الأ�صغر
�س ًنا غال ًبا ما تكون نتيجة لعادات الأكل
غري ال�صحية وزيادة الوزن وغالبا ما
ت�ستمر العادات الغذائية التي تر�سخت
يف مرحلة الطفولة يف مرحلة البلوغ».

الأطفال والطعام ال�صحي
و�أكد �ضرورة تعليم الأطفال كيفية

تناول الطعام ال�صحي يف �سن مبكرة،
الأمر الذي �سي�ساعدهم على البقاء ب�صحة
جيدة ط��وال حياتهم ،كما �إن العالقة
بني التغذية اجليدة وال��وزن ال�صحي،
وتقليل خطر الإ�صابة بالأمرا�ض املزمنة،
وال�صحة العامة� ،أمر ال ميكن جتاهله.
و�أ�شار اىل �أن ذلك يكمن من خالل
اتخاذ خطوات للأكل ال�صحي �ستكون يف
طريقها للح�صول على العنا�صر الغذائية
التي يحتاجها ج�سمك للبقاء ب�صحة
جيدة ون�شطة وقوية .كما هو احلال
مع الن�شاط البدين ،ف�إن �إجراء تغيريات
ب�سيطة يف نظامك الغذائي ميكن �أن يقطع
ً
�شوطا طويالً ،وهو �أ�سهل مما يعتقده
الفرد.
وي��وا���ص��ل هناك بع�ض االنظمة
الغذائية التي تركز على نوعية معينة
من الغذاء ،والذي من �ش�أنه �أن يحافظ
على قوام �سليم ،واحل� ّد من االمرا�ض
ولكن حقيقة كل االنظمة ترجع اىل نقطة
اال�صل وهي �أن يكون النظام الغذائي
عايل االلياف مثل اخل�ضروات والفاكهة،
و�أن يكون من حبوب القمح الكاملة،
و�أن تكون م�شتقات الألبان قليلة الد�سم
والتقليل من اللحوم احلمراء والدهون
امل�شبعة واي�ضا التقليل من ال�سكر
امل�ضاف الذي يعترب من الآفات احلالية
خ�صو�صا يف االطفال.
امل�سببة لل�سمنة
ً

�أهمية تناول الفيتامينات واملعادن
وا�ستطرد قائالً :اذا �أخذنا على �سبيل
املثال االطعمة التي حتافظ على ر�شاقة

االن�سان؛ ف�إجابته نوعً ا ما �صعبة؛
فتحديد االطعمة التي حتافظ على وزن
االن�سان يعتمد على نظام ال�شخ�ص
نف�سه ،فبع�ض اال�شخا�ص ميار�سون
الريا�ضة ب�شكل منتظم و�سعراتهم التي
يتناولونها �ضمن احتياجهم اليومي لكن
نظامهم غري �صحي �أبدًا.
و�أ�ضاف :نعم وزنهم �ضمن املعدل
الطبيعي ولكن نظامهم فقري الفيتامينات
واملعادن؛ لذا نرى ان �صحتهم لي�ست
جيدة مقارنة باال�شخا�ص الذين يتبعون
نظا ًما �صح ًيا متا ًما �ضمن �سعراتهم
املحددة .فال يوجد طعام يحافظ على
الر�شاقة ما مل يكون �ضمن االحتياج
ال�شخ�صي للفرد ،و�أكد �أنه يف احلاالت
االعتيادية ف�إن ب�إمكان اال�شخا�ص الذين
ال يعانون من االمرا�ض املزمنة� ،أن
يتناولوا نظا ًما حيات ًيا متواز ًنا ولي�س
�صح ًيا متا ًما ،وبالعك�س اال�شخا�ص
الذين يعانون من االمرا�ض نن�صحهم
باتباع نظام �صحي.
وختم حديثه مذك ًرا ب�أنه ال يوجد
نظام ذكي بحيث يركز على هدف معني
�أم منطقة معينة فكل ان�سان يحتاج
لنظام ينا�سب حياته ،وينا�سب امكانياته
املادية واالجتماعية والنف�سية ،وال
نن�صح باالنظمة التجارية البحتة التي
ً
عو�ضا عن ال�صحة،
همهما املك�سب املايل
ريا انتبه لعاداتك الغذائية
وما نقوله �أخ ً
اليومية لنمط حياة �صحي خ��ا ٍل من
االمرا�ض.
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«ال�ضمان ال�صحي» كفالة حقوق
املري�ض و�سيا�سات لتح�سني الكفاءة
ميثل نظام ال�ضمان ال�صحي ال�شامل الذي ي�شرف عليه
املجل�س الأعلى لل�صحة خيارا ً ا�سرتاتيجيا ً لتطوير جذري
للنظام ال�صحي يف مملكة البحرين ،نظ ًرا ملا تواجهه اخلدمات
ال�صحية يف العامل من حتديات كبرية لتوفري م�ستوى جيد
من اخلدمات بتكاليف يتحملها الفرد واملجتمع بامل�شاركة؛
لتجنيب احلاجة �إىل الإنفاق املبا�شر من قبل الأفراد ملبالغ
كبرية ال يتحملونها ،وخ�صو�صا ً �أن تكلفة اخلدمات الطبية
كبرية وتزداد التكلفة ب�سبب التطور ال�سريع للتقنية الطبية
املكلفة وزيادة �أ�سعار الأدوية واملواد الطبية ،ما يتطلب من
احلكومة العمل على و�ضع احللول لتطوير ومتويل النظام
ال�صحي.
وبح�سب املجل�س الأعلى لل�صحة ،ترتكز �أ�س�س النظام
ال�صحي اجلديد على كفالة حقوق املري�ض يف اخلدمات
ال�صحية ،وو�ضع �سيا�سات لتح�سني الكفاءة وال�سيطرة
على النفقات ثم و�ضع نظام وطني للتقييم و�إدارة اجلودة،
ومرتكزات النظام ال�صحي ،باالعتماد على حمورين هما
مقدما اخلدمة يف ال�صحة الأولية وامل�ست�شفيات ،من خالل
تطبيق نظام طبيب الأ�سرة والدفع للأطباء عن طريق
نظام ن�صيب الفرد يف املراكز ال�صحية التي متثل البوابة
لدخول امل�ست�شفيات� ،أما املحور الثاين ملقدمي اخلدمة يف
امل�ست�شفيات؛ ف�ستكون من خالل برنامج الت�سيري الذاتي،
بينما �ستكون امليزانية الكلية مرتبطة بالإنتاجية ،وحتويل
املر�ضى �سيكون من خالل ال�صحة الأولية ،ليكون تقدمي
اخلدمة للجميع ب�شكل تناف�سي ،حيث �أن م�شرتي اخلدمة
�سيكون �صندوق ال�ضمان و�شركات الت�أمني.
و�أ�شار املجل�س الأعلى لل�صحة �إىل �أن التي�سري الذاتي
للم�ست�شفيات �سينعك�س �إيجابا ً على االرتقاء بالرتكيبة
االدارية للم�ست�شفى ،و�سري العمل ،واحلوافز لتحقيق
الكفاءة واجلودة ،والقدرة على املناف�سة مع امل�ست�شفيات
الأخرى ،م�ؤكدًا �أنه �سيكون لهذا امل�شروع دور حموري يف
رفع جودة اخلدمات ال�صحية ومتكني املواطن واملقيم من
حرية اختيار مزودي اخلدمات ال�صحية.
ومن املقرر �أن تتكفل احلكومة بدفع ح�صة اال�شرتاك عن
املواطن البحريني ،فيما �سيتكفل �أ�صحاب العمل بدفع ا�شرتاك
املقيمني ،و�سي�ساهم برنامج ال�ضمان ال�صحي الوطني يف
حت�سني اخلدمات ال�صحية بالتعاون مع القطاعات ال�صحية
املختلفة ،ومن �أهمها وزارة ال�صحة التي تلعب دورا ً �أ�سا�سيا ً
منذ بداية امل�شروع.

الرئي�س التنفيذي مل�ست�شفى الهالل ..د� .شارات �شاندران:

هدفنا �ضمان �أال يكون ال�سعر ً
عائقا
للح�صول على اخلدمات ال�صحية عالية اجلودة

التزم م�ست�شفى الهالل بخدمة مملكة البحرين بدعم
من فريق متخ�ص�ص من الأطباء واملمر�ضات واملوظفني
الذين يعملون معً ا لتوفري خدمات الرعاية ال�صحية عالية
اجلودة .لقد كان م�ست�شفى الهالل واملراكز الطبية ،على
ريا يف تقدمي
مدى ال�سنوات اخلم�سة ع�شر املا�ضية ،رائدًا كب ً
تو�سع وتط ّور
رعاية �صحية عالية اجلودة يف املنطقة ،ولقد ّ
ب�سرعة ليتما�شى مع احتياجات الرعاية ال�صحية املتغرية
التي تت�سم بالتحدي ،وتقدميها للأ�شخا�ص الذين يخدمهم.
يلتزم الهالل بتقدمي الرعاية التي تركز اهتمامها على
املري�ض بامل�ستوى نف�سه الذي تقدمه �أف�ضل امل�ست�شفيات يف
جميع �أنحاء دول اخلليج.
وقال الرئي�س التنفيذي مل�ست�شفى للهالل د� .شاراث
�شاندران« :يهدف م�ست�شفى الهالل �إىل توفري رعاية �صحية
عالية اجلودة ،والتي يجب �أن تكون متاحة يف متناول
اجلميع وب�أ�سعار معقولة� ،إذ يقدم م�ست�شفى الهالل باقات
طبية مي�سورة التكلفة ت�ساعد �شعب مملكة البحرين
لفح�ص حالتهم ال�صحية ب�شكل دوري بهدف �ضمان توفري
حياة �أف�ضل لهم ،وتت�ض ّمن هذه الباقات الطبية اختبارات
الدم العادية والفحو�صات الطبية واال�ست�شارات املجانية
التي ت�ساعد النا�س على احلفاظ الدائم واالطمئنان على
�أ�سلوب حياتهم».
وتابع «نتمنى تو�سيع خدماتنا لت�شمل جميع حمافظات
البحرين يف امل�ستقبل القريب ،كما �أننا على �أمت اال�ستعداد
للم�ستقبل� ،إذ �سيكون جميع �سكان اململكة تابعني لربنامج
الت�أمني ال�صحي (�صحتي) ،ويرغب م�ست�شفى الهالل يف �أن
يكون رائدًا يف تقدمي خدمات رعاية �صحية عالية اجلودة
يف جميع �أنحاء املنطقة ،ونقدم اليوم خدمة اال�ست�شارات

التخ�ص�صية ذات ال�صلة ب�أمرا�ض الأع�صاب ،و�أمرا�ض
القلب ،و�أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي ،وجراحة امل�سالك البولية
ب�أقل الأ�سعار يف مملكة البحرين ،وهدفنا �أن ن�ضمن �أال
يكون ال�سعر عائ ًقا �أمام الو�صول �إىل اخلدمات ال�صحية
عالية اجلودة».

