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بيان صحافي

الوزير حاصباني في مستشفى سيدة مارتني جبيل
في  25تشرين الثاني زار نائب رئيس احلكومة ووزير الصحة غسان
حاصباني مستشفى سيدة مارتني في جبيل .وكان في استقباله
القيمون على املستشفى.
وبعد جولة على االقسام كافة قدم له رئيس مجلس االدارة الدكتور
جوزف الشامي شرحا ً مفصالً عن املستشفى وكيفية عمله وتطوره
الى جانب املشاريع املستقبلية املعدة له.

كشفت دراسة استقصائية أجريت مؤخرًا بتكليف من آراب هيلث
 ،2018أضخم معرض للمهنيني واملتخصصني في مجال الرعاية
الصحية مبنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،أن  %41من املقيمني
في دول مجلس التعاون اخلليجي يتوجهون مباشر ًة إلى أخصائي عند
مرضهم ،بدال ً من زيارة طبيب عمومي أو طبيب أسرة.

وسلسلة نشاطات
من جهة اخرى ،وفي  23تشرين االول ،قدم الدكتور ميشال عقل القادم
من نيويورك محاضرة حول جميع انواع احلساسية وارتباطها باالمراض.
كما وانه ضمن سلسلة ايام الثالثاء اخملصصة للطوارئ ،والتي تستهدف
االطباء واملهن الطبية ،وفي اطار البرنامج التثقيفي الذي يلتزمه
مستشفى سيدة مارتني يتواصل تقدمي احملاضرات في املستشفى
التي يلقيها اخصائيون وخبراء من مستشفيات وجامعات مختلفة
يتقاسمون خاللها خبراتهم في ادارة الطوارئ .
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أخصائيو الرعاية الصحية األولية يحثون املقيمني
في اخلليج على استشارة األطباء العموميني
وجتنب التشخيص الذاتي
وعند النظر إلى نتائج دولة اإلمارات العربية املتحدة ،تظهر الدراسة
االستقصائية اختالفًا واضحً ا بني عادات الرعاية الصحية للمواطنني
والوافدين .وعلى وجه التحديد ،أفاد  %50من املواطنني اإلماراتيني
الذين شملهم االستقصاء بأنهم ال يتوجهون مباشر ًة إلى أخصائي
دون استشارة طبيب عمومي ،في حني أن  %33منهم يختارون زيارة
أخصائي عند شعورهم باملرض .وفي مقابل ذلك ،أفاد  %36من
املشاركني في االستقصاء من املقيمني في دولة اإلمارات العربية
املتحدة بأنهم ال يزورون طبيبًا عموميًا عند مرضهم ،بينما يتوجه
 %28منهم إلى أخصائي مباشرةً .وهذا يشير إلى أن هناك احتماالت
أقوى بأن يزور السكان احملليون أحد

ومن املعروف أن الطبيب العمومي هو طبيب يعالج األمراض احلادة
واملزمنة ،ويقدم الرعاية الوقائية والتثقيف الصحي للمرضى ،كما
يحيل املرضى الذين يعانون من حاالت صحية خطيرة إلى أخصائي.
وسيرحب آراب هيلث  2018بأول دورة من مؤمتر طب األسرة املعتمد
للتعليم الطبي املستمر ملمارسي الرعاية الصحية األولية املهتمني
بالتعرُّف على التحديات والتدخالت الطبية القائمة على األدلة مقدمي الرعاية الصحية األولية وأن يكون لديهم طبيب أسرة
املتاحة.
مقارن ًة بالسكان الوافدين؛ ما يبرز نقص الوعي بأهمية إقامة عالقة
مستمرة مع طبيب عمومي خارج بلدانهم األصلية.
وفي البلدان التي لديها منظومة راسخة للرعاية الصحية مقارن ًة
اخلليجي،
بهذا اجملال املتنامي بشكلٍ مستمر في دول مجلس التعاون
ومن جانبها ،علقت الدكتورة ناهد منصف ،مدير إدارة الشؤون
مييل املرضى إلى استشارة األطباء العموميني كنقطة اتصال أولية الصحية بقطاع خدمات الرعاية الصحية األولية في هيئة الصحة
عندما يشعرون بالتوعك وميكنهم زيارة نفس طبيب األسرة على بدبي« :يتمتع أطباء األسرة بسلوكيات ومهارات ومعارف فريدة
مدار فترة زمنية طويلة للحصول على رعاية أولية .وكشفت الدراسة تؤهلهم لتقدمي رعاية طبية شاملة ومستمرة لكل فرد من أفراد
ً
االستقصائية أن هناك
نقصا في الوعي بفوائد زيارة طبيب عمومي األسرة .وباإلضافة إلى تشخيص األمراض احلادة واملزمنة وعالجها،
املشاركني
من
فقط
%34
أفاد
حيث
اخلليجي،
التعاون
في دول مجلس
فحوصا صحية روتينية ،كما يقدمون املشورة
ً
يقدم أطباء األسرة
في االستقصاء بأنهم زاروا طبيبًا عموميًا من قبل.
بشأن تغيرات منط احلياة في محاولة ملنع األمراض قبل تطورها .ويأتي
حجر الزاوية في طب األسرة في صورة عالقة شخصية مستمرة
وفي هذا اإلطار ،علق الدكتور راهول غويال ،استشاري طب األسرة بني املريض والطبيب تركز على الرعاية املتكاملة التي توفر الرعاية
والطبيب ومدير املعلوماتية السريرية في ميديكلينيك مبدينة دبي الطبية املثلى من خالل النظر في الشخص كله ،بدال ً من التركيز
اإلماراتية« :تتسم دول مجلس التعاون اخلليجي ،وال سيما اإلمارات على نظام حيوي واحد فقط .ويبذل طبيب األسرة كل اجلهود املمكنة
العربية املتحدة ،بعدد كبير من السكان الوافدين .وهذا ميكن أن يجعل للتواصل بشكلٍ واضح مع األخصائيني الذين يحصل على االستشارة
من الصعب على املرضى إقامة عالقات طويلة األمد واحلفاظ عليها منهم لتنسيق الرعاية وتقليل اإلزعاج الذي قد يصيب املرضى.
مع مقدم للرعاية الصحية األولية مثل طبيب واحد أو عيادة واحدة ويتمثل هدفنا في تقدمي الرعاية الصحيحة من قِبل الطبيب املناسب
تتمتع برؤية كافية على التاريخ الطبي والرعاية الصحية للمريض .في الوقت املناسب».
ومع ذلك ،فإننا نوصي املقيمني بالعثور على طبيب أسرة موثوق به
ميكنه بعد ذلك تنسيق الرعاية الطبية ،مبا في ذلك تقدمي اإلحالة إلى
أخصائي عند الضرورة».
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