مؤمترات عربية

امللتقى  19إلحتاد املستشفيات العربية في سلطنة عمان
بعنوان« :الشراكة لتطوير قطاع الرعاية الصحية»
برعاية وزير الصحة في سلطنة عمان
الــدكــتــور أحمد بــن محمد بــن عبيد
السعيدي ،عقد إحتاد املستشفيات العربية
بدعم من وزارة الصحة هذا العام ملتقاه
التاسع عشر إلحتاد املستشفيات العربية -
امللتقى السنوي لتطوير الرعاية الصحية
العربية  AHDAF Omanبني  29و 30نيسان
 2018في مركز عمان للمؤمترات واملعارض
املشاركون في امللتقى
بالتعاون ومبشاركة وزارات الصحة العربية،
وبالشراكة اإلستراتيجية مع مؤسسة حمد الطبية في قطر والعديد
من املنظمات واجلمعيات واملؤسسات الصحية العربية والدولية حتت
شعار «الشراكة لتطوير قطاع الرعاية الصحية» .حضر هذا امللتقى
إضافة الى وزير الصحة الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي،
وزير الصحة اإلماراتي عبد الرحمن العويس ،وزير الصحة الفلسطيني
الدكتور جواد عواد ،وزير الصحة السوداني الدكتور بحر ادريس ابوقرده،
إضافة الى ممثلني عن وزراء الصحة في لبنان ،البحرين ،األردن ،الكويت
وغيرهم من الشخصيات العربية املعنية بقطاع الصحة.
إفتتح امللتقى أعماله بكلمة أمني عام اإلحتاد البروفسور توفيق خوجه،
تالها كلمة الوزير الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي .كما
مت إصدار اعالن مسقط حول سالمة املريض الذي وقع عليه الوزراء
املشاركون .مت جرى توزيع جوائز اإلحتاد لعام  2018حصلت عليها
شخصيات رسمية عربية ،شخصيات صحية وإجتماعية ،أضافة الى
مؤسسات صحية عربية .منها:
 جائزة التمیز في اجلودة ،سالمة املریض والرعایة املرتكزة على املریضلعام  :2018إلى وزير الصحة في سلطنة عمان الدكتور أحمد بن
محمد بن عبید السعیدي.
 جائزة املرأة العربیة املتمیزة في عالم الصحة لعام  :2018الى صاحبةالسمو امللكي األمیرة غیداء طالل رئیسة هیئة أمناء مؤسسة ومركز
احلسین للسرطان  -اململكة األردنیة الهاشمیة.
 جائزة التمیز في تعزيز الصحة لعام  :2018إلى وزير الصحة ووقايةاجملتمع في اإلمارات العربية املتحدة األستاذ عبد الرحمن بن محمد
العويس.
 جائزة الشخصیة العربیة الصحیة في الوقایة من األمراض لعام :2018إلى وزير الصحة في دولة فلسطني الدكتور جواد محمد عواد.
 جائزة القياديني الرواد في عالم الصحة لعام  :2018إلى روح املديراإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط الدكتور محمود
فكري.
 -جائزة القيادة في دعم القطاع الصحي العربي لعام  :2018إلى وزير
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الصحة اإلحتادية في جمهورية السودان الدكتور بحر إدريس أبو قرده.
 جائزة التمیز والبراعة في الرعایة الصحیة األولیة لعام  :2018إلىوزارة الصحة العامة في لبنان.
إضافة الى جوائز التصويت الفضل املؤسسات الصحية العربية
والتي أتت كالتالي:
- EXCELLENCE AWARD IN PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP
الى مدينة دبي الطبية  -اإلمارات العربية املتحدة
- EXCELLENCE LEADERSHIP AWARD IN THE
DEVELOPMENT OF ARAB PROFESSIONS
الى شركة املواساة للخدمات الطبية – السعودية
- EXCELLENCE AWARD IN HEALTH OPERATIONAL
PERFORMANCE
الى مؤسسة حمد الطبية – قطر
- EXCELLENCE AWARD FOR SMART HOSPITAL
الى مستشفى امللك عبداهلل بن عبد العزيز اجلامعي -السعودية

املشاركون في امللتقى

- ARAB PIONEERING AWARD IN SPECIALIZED MEDICAL CARE
الى مستشفى عبيد التخصصي – السعودية
كما تخلل امللتقى على مدى يومني مؤمتر لإلدارة الصحية ناقش
اإلبتكار والتغطية الصحية الشاملة في الرعاية الصحية ،اإلعتماد
واجلودة ،السياحة الصحية ،القيادة ،احلوكمة وإدارة املواهب ،سالمة
الرعاية وإدارة تكنولوجيا الرعاية الصحية مبشاركة نخبة من
احملاضرين العرب واألجانب .وإستضاف احلدث معرضا َ صحيا ً عربيا ً
متخصصا ً عرض آخر خدمات املستشفيات العربية وأصناف الدواء
واملستلزمات الصحية وساهم في تسويق املنتجات الصحية امام
الوفود العربية املشاركة املمثلة بوزراء الصحة العرب وكبار املوظفني
في وزارات الصحة ،مدراء املستشفيات احلكومية واخلاصة ،أطباء،
إداريني ،ممرضني وعاملني في قطاع الصحة واإلستشفاء العربي .وقد
شارك في امللتقى وفد من نقابة املستشفيات في لبنان برئاسة
النقيب سليمان هارون حيث عقدت حلقة نقاش حول السياحة
الصحية شارك فيها الى هارون عبد اهلل الهنداوي مدير تطوير
األعمال في شركة تبكان للخدمات الطبية االلكترونية من االردن،
الدكتورة ليلى املرزوقي مديرة مجلس السياحة الصحية في هيئة
الصحة بدبي ورئيسة اجمللس العاملي للسياحة الصحية من االمارات

جناح نقابة املستشفيات في املعرض

العربية املتحدة ،والسيدة ميرنا خيراهلل شمّ اس مديرة التحرير
وإدارة التسويق في مجلة «املستشفى العربي» ومجلة Hospitals
من لبنان وادارتها مديرة نقابة املستشفيات في لبنان السيدة ريتا
رحباني سعد .وفي غضون ذلك ،خصص للنقابة جناح في املعرض
لتسويق خدمات املستشفيات اللبنانية.

جوائز

«الصحة» حتصد جائزة التمييز والبراعة
في الرعاية الصحية االولية لعام 2018
في اطار امللتقى التاسع عشر الحتاد املستشفيات العربية الذي عقد
في مسقط بسلطنة عمان في  ٢٩و  ٣٠نيسان  ،٢٠١٨والذي حضره
وزراء الصحة او ممثليهم من كافة الوطن العربي ،حازت وزارة الصحة
العامة اللبنانية على جائزة التمييز والبراعة في الرعاية الصحية
االولية لعام  ٢٠١٨في اقليم شرق املتوسط حيث استلمت اجلائزة
ممثلة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني
الدكتورة رندا حمادة رئيس دائرة الرعاية الصحية االولية وكان لها
مداخلة حول جتربة لبنان في اطالق رزم صحية اساسية للمواطنني
من خالل الشبكة الوطنية للرعاية الصحية االولية ضمن مشروع
التغطية الصحية الشاملة .وتهدف املعادلة الى نقل جتربة لبنان الى
باقي دول العالم العربي.
هذا وقد نوه املؤمتر بالدور الريادي الذي يلعبه لبنان في الرعاية
الصحية االولية خصوصا ان ظروف النزوح اليومي الذي يشهده
يستنزف موارده يوما بعد يوم.
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