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األمانة العامة.. إشادة بمبادرة فيروس سي .. وتكريم ألطباء الصومال

- أشاد اتحاد األطباء العرب على لسان أمينه العام، الدكتور أسامة رسـالن، 
بمبادرة الحكومة المصرية للقضـاء على فيروس سي، والتي أطلقهـا مجلس 
الوزراء، مستهدفاً إجراء الكشف على نحو 50 مليون مصرى. وأكد االتحاد 
أن التجربة المصرية في عالج فيروس سي أصبحت نموذجا ملهما، ويحتذى 
به في دول العالم المختلفة، ويؤكد إصرار وعزم الحكومة المصرية للقضاء 
على المـرض. وأضاف البيـان، أن االتحاد  يسعده أن يضع جميع إمكـانياته 
تحت مظلـة الجهـات المختصة لتقـديم كـافة أنـواع الدعم المطلوب للمبادرة.

- كرم وفد من األمـانة الـعامة التحـاد األطبـاء العـرب، 
أطباء الصومال ممثلين فى الـدكتور محمد يوسف نقيب 
األطباء الصوماليين بالعاصمة مقديشو، وقـد أشاد الوفد 
بأداء األطباء الصوماليين في خـدمة المرضى  في ظل 

الظـروف والصعوبات المحيطة بهم.
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“معتمد”.. يناقش أحدث المستجدات فى “تشوهات العظام” و “جودة الرعاية الصحية” بحضور خبراء عرب وأجانب 

- اختتـم معهـد “معتمد” فعـاليات المؤتمرالعلمى الرابع  فى إصالح تشـوهات وإطالة العظام، والذي استمر في الفترة 
من 6-10 سبتمبر وســط إشـادة من الخبـراء األجـانب الـذين شــاركـوا في فـاعليـاته التىي شهـدت حضـور أكثر من 

120 طبيب متخصص.

وأوصى المؤتمر بالبدء في إعداد دورات مكثفة لعالج مشاكل جراحات “القـدم السكري”، وتحسين مستوى جـراحة 
العظام في التعامل مع الحاالت المعقدة.

- كمـا نظـم معهد “معتمد” بالتعاون مع الجمعية األوروبيـة لجـودة
الرعاية الصحية الملتقى العلمى السنوى فى جودة الرعاية الصحية
تحت عنوان “تحديات تطبيقـات جـودة الرعـاية الصحيـة وسـالمة

المرضى”، األحد 30 سبتمبر، وذلك بقر المعهد بالمقطم.

وحضر الملتقى األستاذ الدكتور أسامة رسالن أمين عـام االتحــاد،
والـدكتور عبـدالرحمن كـامـل أمـين المعهـــد العـربى “معتمـــد”،
وأ.د/ أليش بـورك، نـائب رئيس الجمعية األوربية لجــودة الرعاية

الصحية، ومدير مركز جودة الرعـاية الصحية بجـامعة مســـاريك 
بالتشيك، و أ.د/ بشيا كوتربا خبيرة جودة الرعاية الصحية وسالمة
المرضى بالمركز القومي للتقييم في بولندا، باإلضافة الى نخبة من
خبراء واستشاريين فى جودة الرعاية الصحية وسالمة المرضى.

وعـقد المؤتمر ورشـة عمـل تشـريحيـة للسـاق والقـدم، بالتعـاون
،)AMOS( بين الجمعية األمريكية للجراحات الدقيقة والتجميل 
،)ASAMI AAA( والجمعيـــة العربيــة إلصــالح التشوهات

وذلك للمرة األولى فى الشرق األوسط.
وشهـد المـؤتمر مشـاركة عدد من الجامعات والهيئات المصرية
والعـربية واألجنبيـة، فضـال عن نخبـة من أســاتذة وأستشاريين
وأخصـائيين إصـالح تشـوهات العظـام من مختلف دول العــالم
وخاصة من مصر والواليات المتحدة وألمانيا وباكستـان والهند 

والمكسيك والسعودية.
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“ اإلغاثة والطوارئ”.. 70 ألف مستفيد من “مقاومة الجوع” وقافلة طبية بـ”مطوبس”

- نظمت لجنة اإلغاثة والطوارئ قافلة طبية مجانية أوائل سبتمبر
بمستشفى مطوبس المركزي بمحافظة كفرالشيخ بمشاركـة 
18طبيب، فى تخصصات الباطنة والصدر والجلـدية والرمد 

والعظام وجراحة القدم السكري.

وعلى هامش القافلة قام عدد من األطباء والمتطوعين بعمل حملة
توعوية ألهالى قرية مطوبس للتوعية بأمراض القلب وكيفية

الوقــاية منها وأهمية المتابعة الدورية للمرضى لإلطمئنان 
على حالتهم الصحية لتجنب حدوث أى مضاعفات.

-  كما أعلنت لجنة اإلغاثة والطوارئ اختتام مشروع “مقاومة الجوع وسوء
التغذية..أضاحي 2018”، في النصف الثاني من سبتمبر، والذي استهدف 
توزيع لحـوم األضـاحي بكل من مصـر وفلسطين والصــومـال وســوريا 

وبورما، ووصل عدد المستفيدين هذا العام ألكثر من 70 ألف شخص.

 - وفى إطـار مشروعـات دعم القطاع الصحى بالصومـال وتنميـة مهارات 
الكــوادر الطبيـة للعاملـين فى المجــال الطبى قام قسم التــدريب بالمستشفى 
المصـرى بالعاصمـة الصومالية مقديشو التابعة لالتحاد بتنفيذ دورة تدريبية 
حول إعداد مســاعد فنى معمـل. واستمـرت الـدورة ثــالثة أشهــر تدريبيـة 
وتنـوعت وسـائل التـدريب لتشمـل المحــاضرات النظــرية وورش العمــل 

باإلضافة الى الجانب العملى داخل المعمل.

وبلـغ إجمـالي عـدد المستفيـدين من هذا المشـروع، خالل العام الجـاري،
وصل لـما يقرب من 13 ألــف أسـرة من األسر الفقيــرة في محــافظـات
)األقصر، أسوان، اإلسكندرية، البحيرة( بمصر، ومخيمات النازحين في
مقــديشيو، هيــرجيسيا، بيـدوا، بلــدوين بالصومال، ومخيمـات الالجئيـن
والنازحين السوريين، ومنطقة كياوكتاو بإقليم أراكان بميانمار “بورما”، 
باإلضافة إلى بعض األسر الفقيرة بفلسطين، الفتًا إلى أن عدد المستفيدين
من هــذا المشــروع خــالل األعــوام السـابقة تخطى المليـون مستفيد في

15 دولة حول العالم.
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“وعى”.. مشاركات فعالة في اليوم العالمى لالسعافات األولية 

إبصار.. استعدادات مكثفة لمكافحة العمى بالسنغال

- نظـم المـركز العـربى للتــوعية الصحيـة “وعى” 
بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحى منتصف 
سبتمبـر سلسلـة من اللقــاءات العلميـة ومجمــوعة 
نـــدوات وورش عمـل لهيئـة التمـريض والعاملين 
بمستشفيـــات التـــأمين الصحى بالقــــاهرة، وذلك

بالتزامن مع إحتفــاالت اليــوم العـالمى لإلسعافات 
األولية خالل شهر سبتمبر الماضى.

وتأتى هذه القافلة ضمن مشروعات دعم القطاع الصحي 
بالــدول األفـريقية والعـربية التى تعـانى من تـدهور فى 
األوضـاع الصحيـة وضعـف شديد فى الخدمـات الطبيـة 
بسبـب األوضاع االقتصـادية أو الكـوارث الطبيعية التى 

تحول دون توفر تلك الخدمات.

وتضمنت الفعاليات تنفيذ حملة توعوية للمترددين على العيادات 
الخـارجية بأســاسيــات ومبــادئ اإلسعــافات األوليــة، وتوزيع 
المنشــورات التـوعــوية و التوعيــة بطــرق التعامل في حاالت 

االغمـاءات، والحروق، والنزيف، وتركيب الجبيرة.

- ينظم المركز العربي لمكافحة العمى “إبصار” 
بالتعـاون مع أحـد الهيئات المحليـة، قـافلـة طبية

رمـدية بـدولة السنغـال في الفترة من 1 إلى  10 
أكتوبر 2018، وتستهدف القافلة فحص وعالج 
2000 مـريض رمـد وإجراء 300 عملية ميـاه

بيضاء وزرقاء. 
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عناوين مكاتب التحصيل


