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العدد  - 15السنة الثالثة

صحيفة شهرية تصدر عن جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

برعاية خادم احلرمني ال�شريفني

السبت  22صفـر  1431هـ املوافق  6فبراير  2010م

�سمو الأمري متعب بن عبداهلل:

خبــراء دوليـــون فـي يــوم املهنـــة الطبي الرابـع باجلـامعــة الوطن ي�سعد بتكرمي �أبنائه املخل�صني
و�أو�ضح معاليه :ومبا �أن هذه الفعاليات تكت�سب
تنظم جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم
�أهمية كبرية لدى خمتلف طالب التخ�ص�صات ال�صحية
ال�صحية حتت رعاية خادم احلرمني ال�شريفني امللك
اجلامعية؛ فقد ر�أى القائمون عليها تو�سيع مظلتها
عبد اهلل بن عبد العزيز – حفظه اهلل  -يف الفرتة
بحيث ال تقت�صر على تخ�ص�ص الطب الب�شرى فقط ،بل
من  11-10ربيع الأول  1431هـ املوافق 25 -24
�أ�ضافوا م�سار ًا جديد ًا يحقق اهتمامات طالب وطالبات
فرباير  2010يوم املهنة الطبي الرابع حتت �شعار:
كليتي طب الأ�سنان وال�صيدلة من �أجل �أن
وخريجي
«امل�ستقبل بني الواقع وامل�أمول» وذلك مبركز امللك
ْ
تتوفر لهم كذلك فر�صة االطالع على كل ما يهمهم يف
فهد الثقايف بالريا�ض.
جمايل التدريب والتوظيف .ويفتح لهم يف الوقت نف�سه
وقال معايل الدكتور بندر بن عبد املح�سن القناوي مدير
�آفا ًقا م�ستقبلية وا�سعة معربًا عن �أمله يف �أن تكون هذه
اجلامعة واملدير العام التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية
املبادرة الرائدة نواة �أو مقدمة ت�ؤدي �إىل �أن ي�شمل يوم
باحلر�س الوطني �إن هذه الرعاية الأبوية الكرمية من
املهنة التخ�ص�صات ال�صحية الأخرى م�ستقب ًال.
لدن خادم احلرميني ال�شريفني تع ُّد �شر ًفا كبريًا لطالب
من جانبه �أو�ضح الأ�ستاذ الدكتور يو�سف بن عبد اهلل
وطالبات الكليات ال�صحية يف اجلامعات ال�سعودية
العي�سى وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية �أن فعاليات
كافة و ُت�ش ِّكل امتدادًا ملا يقدمه – حفظه اهلل  -من دعم
يوم املهنة الطبي الرابع تهم ب�صفة عامة طالب الطب
كبري ومقدر لكل جماالت التعليم ومراحله لإدراكه
وطب الأ�سنان وال�صيدلة والأطباء وال�صيادلة حديثي
العميق ب�أهمية التعليم ـ على اختالف م�ستوياته
وتخ�ص�صاته ـ يف بناء الإن�سان وتطوير املجتمعات ودعم معدالت التنمية ال�شاملة التخرج مب ِّي ًنا �أن الربنامج العلمي يهيئ �إمكانية االطالع على الفر�ص املتاحة للتدريب
يف البالد و� ً
تتمة �ص 3
يف الربامج العديدة..
صوال بها �إىل مواقع متقدمة يف خارطة احل�ضارة املعا�صرة.

معايل الدكتور العنقري ي�شيد بجناح اجلامعة
نيابة عن خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل افتتح
معايل وزير التعليم الدكتور خالد بن حممد
العنقري يوم الثالثاء � 11صفر 1431هـ
(املوافق  26يناير 2010م) فعاليات
املعر�ض الدويل للتعليم العايل الذي نظمته
وزارة التعليم العايل مب�شاركة جامعات
عاملية �شهرية من بينها جامعتي �أك�سفورد
وكامربدج الربيطانيتني ،وجامعتي ييل
وبريكلي الأمريكيتني ،وجامعة دي روي
الفرن�سية ،وجامعتي تورنتو وميغيل
الكنديتني ،وجامعة بر�شلونة الإ�سبانية،
وجامعتي �سيدين و�أ�سرتاليا الوطنية ،التعليم العايل العاملية واملنظمات الدولية
وجامعة طوكيو اليابانية  ،وبح�ضور عدد ذات العالقة �إىل جانب م�شاركة اجلامعات
كبري من مديري اجلامعات ال�سعودية .ال�سعودية واملعاهد العليا وهيئات اجلودة
كما �شارك يف املعر�ض عدد من م�ؤ�س�سات والقيا�س والتقومي واالعتماد الأكادميي

ا�ست�ضاف مركز امللك عبد اهلل العاملي
للأبحاث الطبية حتت رعاية معايل وزير
الإعالم الدكتور عبد العزيز خوجة بح�ضور
معايل مدير اجلامعة جل�سة حوار بعنوان:
(الطب والإعالم) وذلك يف يوم الثالثاء
املا�ضي 2010/2/2م بقاعة �سمري بن حريب
بال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني.
و�شارك يف الندوة الدكتور حممد اخلازم
العميد امل�شارك بكلية العلوم الطبية
التطبيقية والأ�ستاذ جميل الذيابي مدير
حترير الطبعة ال�سعودية ل�صحيفة احلياة
الدولية والأ�ستاذ خالد املالك رئي�س حترير جريدة اجلزيرة
والتعليم الإلكرتوين والتعليم عن بعد ،و�أدارها الدكتور عبد اهلل العدالن.
ومراكز الأبحاث والدرا�سات ،بلغت يف واجته احلوار �إىل تب ِّني مقرتحات معايل الدكتور خوجه
جملتها  340جامعة متثل  30دولة.
خدمة للتو�أمة بني الطب والإعالم وهي :حتديد متحدث طبي
تتمة �ص  3معتمد من امل�ؤ�س�سات الطبية الكبرية كم�صدر موثوق لإزالة

هذه املنظومة ال�صحية وترفعها �إىل
م�صاف امل�ؤ�س�سات النظرية الرائدة
يف هذا املجال وذات ال�شهرة واملكانة
املرموقة عامل ًّيا.
كما عرب معاليه عن �سعادته وتقديره لكل
الكوادر العاملة بال�ش�ؤون ملا ات�سمت به
من حر�ص وتفان يف العمل �أثناء فرتة
�إعداد الدرا�سات اال�ستق�صائية الفعلية
مثم ًنا ما �أبدوه من حما�س دافق ظهرت
مالحمه يف موا�صلة العمل ل�ساعات طويلة
خارج وقت الدوام خدمة لهذا امل�سعى.
و�أعرب معاليه عن �أمله يف �أن يكون هذا االعرتاف حمف ًزا
على تنمية وتعزيز روح الفريق الواحد بينهم وعلى تدعيم
الإح�سا�س ب�أهمية وقيمة العطاء املتميز من �أجل احلفاظ
على م�ستوى عال من اجلودة والرعاية الآمنة للمر�ضى
ب�صفة م�ستمرة.
وهن�أ معاليه يف ختام حديثه جميع العاملني بال�ش�ؤون
ال�صحية باحلر�س الوطني باملناطق الثالث على هذا
الإجناز املتميز ومتنى لهم دوام التوفيق والنجاح.

ذلك يف كلمة �سموه التي �ألقاها خالل احلفل
الذي �أقيم بالقطاع الغربي بح�ضور معايل
املدير العام التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية
باحلر�س الوطني.
طالع التفا�صيل �ص4

ندوة الطب والإعالم تتبنى مقرتحات وزير الإعالم

�شهادة اعتماد دولية لل�ش�ؤون ال�صحية مرة ثانية اجتماع لعمداء الطب
�أعرب معايل الدكتور بندر بن عبد
املح�سن القناوي املدير العام التنفيذي
لل�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني
عن اعتزازه بنجاح منظومة ال�ش�ؤون
ال�صحية باحلر�س الوطني ممثلة يف
املنطقة الو�سطى والقطاعني الغربي
وال�شرقي يف الت�أكيد على جدارتها مرة
�أخرى بح�صولها على �شهادة اعرتاف
من الهيئة الدولية امل�شرتكة لالعتماد
ال�صحي ملدة عامني من نوفمرب 2009
حتى نوفمرب 2012م.
وي�شمل هذا االعرتاف كل م�ست�شفيات ال�ش�ؤون ال�صحية
واملدن الطبية باحلر�س الوطني يف كل من الريا�ض وجدة
والأح�ساء وم�ست�شفى امللك عبد العزيز بالأح�ساء وم�ست�شفى
الإمام عبد الرحمن الفي�صل بالدمام.
وتابع معاليه م�ؤكدًا �أن اجلهود الكبرية واملقدرة جلميع
العاملني والتزامهم بواجباتهم وكفاءة �أدائهم و�إتقانهم
لأعمالهم كانت جميعها م�ؤه ًال للح�صول على هذا التقييم
وحتقيق هذه النتيجة املتميزة التي ُتع ِّزز مكانة و�سمعة

جدة ـ عبد الرحمن املغربي
خاطب �صاحب ال�سمو امللكي الأمري متعب
بن عبد اهلل بن عبد العزيز نائب رئي�س
احلر�س الوطني لل�ش�ؤون التنفيذية الرواد
واملتقاعدين الذين خدموا يف ال�ش�ؤون
ال�صحية باحلر�س الوطني ،فقال :قدمت
من مدينة الريا�ض لأكون بينكم ،و�أحر�ص
على تكرمي كل من خدم هذا الوطن طوال
هذه الفرتة ،ومن �أ�صعب اللحظات التي
علي هي التوقيع على �إحالة �أحد
متر َّ
الإخوة �أو الزمالء الذين خدموا وطنهم
للتقاعد ..ومثل ما �أنا حزين؛ ف�إنني حمظوظ
لتكرميكم ،وي�شهد اهلل �أين �أحب كل من يعمل
لهذا الوطن ويخل�ص له ،وكل من وقف معه،
و�أنتم �أول من وقف معه ،ولهذا فهو ي�سعد
بتكرميكم لأن هناك �أجيا ًال قادمة �ست�ستفيد
من خرباتكم وما قدمتموه لوطنكم .جاء

�شاركت كلية الطب ممثلة يف عميدها ووكيل
اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية الأ�ستاذ
الدكتور يو�سف بن عبد اهلل العي�سى يف
االجتماع الثامن للجنة عمداء كليات الطب
باململكة العربية ال�سعودية الذي عُ قد يف
رحاب كلية الطب بجامعة الطائف يوم
الأربعاء � 12صفر 1431هـ (املوافق 27
يناير 2010م).
تتمة �ص 3

�أي غمو�ض ،ت�شكيل فرق ا�ست�شارية طبية
متخ�ص�صة يف جماالت حمددة تتوىل الرد
على املزاعم التي قد تطرح يف و�سائل الإعالم
واالت�صال ،ا�ستحداث موقع على الإنرتنت
كاملدونات يكتب فيه �أطباء معتمدون يردون
على هموم و�شكاوى الأفراد ،تنظيم ندوات
وور�ش عمل لت�أهيل الإعالميني للتعامل مع
التحديات الطبية ب�شكل مهني ،وباملثل تنظيم
ندوات �أخرى لت�أهيل الأطباء يف كيفية التعامل
مع �أجهزة الإعالم ،عمل قوائم للتوا�صل مع
�أفراد املجتمع عرب و�سائل االت�صال احلديثة
وتزويدهم ب�آخر الأخبار الطبية وال�صحية ومدى توفرها
خمت�صا حتال
يف اململكة� ،أن ت�ضم كل �صحيفة حمر ًرا طبيًّا
ً
�إليه �أي مادة طبية قبل ن�شرها .كما اقرتح احلوار تخ�صي�ص
�أرقام هواتف لبع�ض الأطباء املقتدرين لتكون مبثابة ج�سور
توا�صل �إعالمي معهم.

مكتبة طبية رقمية حديثة
افتتح الأ�ستاذ الدكتور
را�شد بن �سليمان الرا�شد
وكيل جامعة امللك �سعود
بن عبد العزيز للعلوم
ال�صحية للدرا�سات العليا
موقع املكتبة الطبية
الرقمية بح�ضور الدكتور
حممد ال�شعالن مدير �إدارة
املكتبات الطبية ،وذلك يوم
الثالثاء املا�ضي � 11صفر
1431هـ (املوافق  26يناير
2010م) بقاعة �سمري بن حريب.
وا�ستحدثت اجلامعة هذا املوقع لتمكني من�سوبيها ومن�سوبي ال�ش�ؤون ال�صحية
ومركز امللك عبد اهلل العاملي للأبحاث الطبية من االت�صال بعدد كبري من قواعد
املعلومات واملجالت والكتب الإلكرتونية املتاحة بقدر كبري من ال�سال�سة
وال�سهولة ،وهي بذلك تع ُّد من اجلامعات وامل�ؤ�س�سات الرائدة فيما يتعلق
با�ستحداث خدمة مكتبية رقمية متكاملة ومتميزة دع ًما لكل الأن�شطة ال�سريرية
والتعليمية والبحثية بجميع كلياتها ومراكزها البحثية واملدن الطبية بال�ش�ؤون
تتمة �ص 3
ال�صحية.
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على اخل�شم
العمل ال�صحي اخلريي والتطوعي
د .حممد عبداهلل اخلازم
يع ُّد العمل اخلريي �أحد الروافد املهمة املطلوب تطويرها يف جمال اخلدمات ال�صحية،
وهناك �شواهد م�ضيئة يف هذا ال�ش�أن باململكة ،ومنها على �سبيل املثال ماتقدمه مدينة
الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإن�سانية ،وجمعيات املعوقني وغري ذلك من
اجلمعيات واملراكز ال�صحية اخلريية .كما �أن هناك جمعيات دعم املر�ضى وعلى
ر�أ�سها جمعيات� :أ�صدقاء املر�ضى ،رعاية املر�ضى مبختلف تخ�ص�صاتها و يف خمتلف
املناطق .خادم احلرمني ال�شريفني وهو املعروف بحر�صه على تلم�س اجلوانب
الإن�سانية واالجتماعية يف حياة املواطن ،وكعادته يف هذا ال�ش�أن ا�ستقبل قبل فرتة
�أع�ضاء جمعية مر�ضى ال�سرطان  ،برفقة بع�ض املر�ضى الذين منَّ اهلل عليهم بال�شفاء..
هذا اال�ستقبال يعترب م�ؤ�شر ًا ي�ؤكد على اهتمام القيادة مبثل هذه الأعمال اخلريية
وحتفيز القائمني عليها واحلث على املزيد منها.
العمل اخلريي املبني على التربع املايل� ،أمر حممود جد ًا ،لكن نحتاج �أي�ضاً احلث
على مزيد من العمل املهني التطوعي ك�أن يتربع الطبيب بجزء من وقته يف �سبيل
خدمة املر�ضى الذين تتبناهم اجلمعيات اخلريية �أو �أن يتربع بوقته للعمل بعيادة
يف منطقة نائية ال تتوفر بها جميع التخ�ص�صات الطبية� ،أو �أن يتربع بوقته يف تنمية
الأعمال اخلريية ال�صحية� ،إلخ .القطاع ال�صحي اخلا�ص يجب �أن ميد يده ال�ستقطاب
املمار�سني ال�صحيني للعمل التطوعي ،ليكون من �ضمن خدماته بع�ض اخلدمات املجانية
�أو قليلة التكاليف يقدمها للمحتاجني وغري القادرين على حتمل م�صاريف الفح�ص
والعالج ،وي�صعب عليهم الو�صول للخدمات ال�صحية احلكومية املنا�سبة يف الوقت
املنا�سب ،نتيجة ت�أخر املواعيد وزحمة املراجعني .نحتاج �أن نرى امل�ست�شفيات واملراكز
ال�صحية ،تبادر للإعالن عن عياداتها اخلريية و�أطبائها املتطوعني لعل ذلك يحفز على
مزيد من الأعمال التطوعية يف هذا ال�ش�أن .نحتاج �أن نرى الكليات الطبية وال�صحية
تدفع بطالبها و�أ�ساتذتها للم�ساهمة يف العمل التطوعي ال�صحي .طبعاً يجب الإ�شارة
هنا �إىل وجود ممار�سني يقومون ببع�ض الأعمال التطوعية املجانية ،فلهم منا الدعاء
بالتوفيق وخري اجلزاء .البع�ض يقرتح جتاوز م�صطلح العمل التطوعي واخلريي،
والدفع بقوة نحو م�صطلح امل�شاركة يف اخلدمة العامة واعتبارها واجباً على املهنيني
ومنهم الأطباء .املق�صود هنا �أن يقوم الطبيب كجزء من واجبه بامل�شاركة يف بع�ض
الأعمال التي تخدم املجتمع ولها عالقة مبجاله .بل نرى درا�سة املقرتح القائل ب�إدراج
متطلب خدمة املجتمع وامل�شاركة يف العمل العام املجتمعي �ضمن متطلبات الت�صريح
والتن�صنيف والرتقية التي تتبناها هيئة التخ�ص�صات ال�صحية.

دورة يف الطب الوقائي
عقدت �إدارة الطب الوقائي دورة تعليمية يف الطب الوقائي خالل الفرتة من � 17إىل  21يناير
2010م �شارك فيها  100م�شارك من خمتلف �أرجاء اململكة العربية ال�سعودية ،وت�ضمنت
فعالياتها مناق�شة �أهم املوا�ضيع املتعلقة بطرق انت�شار العدوى يف امل�ست�شفيات و طرق
الوقاية و�أهمية نظافة اليدين ،وكيفية مراقبة العاملني بالقطاع ال�صحي يف اتخاذ الوقاية
الكافية ملنع انتقال العدوى بني املر�ضى ،و�أهمية التعقيم للأجهزة الطبية وطرقها املختلفة،
وو�ضع الإح�صائيات الطبية للأمرا�ض املعدية بداخل امل�ست�شفيات مما �شكل �أهمية للم�شاركني
لتداول املعرفة احلديثة واملطورة �إىل جميع املراكز ال�صحية املنت�شرة يف اململكة العربية
ال�سعودية .وا�ست�ضافت الدورة الأ�ستاذة الدكتورة لورين هريوالدت �أ�ستاذة الأمرا�ض
املعدية بجامعة �أيوا يف الواليات املتحدة الأمريكية وال�سيدة ماري اندرو�س اخلبرية يف
مكافحة �إنتقال العدوى يف امل�ست�شفيات من مركز مكافحة الأمرا�ض (.)CDC
هذا و قد حر�ص القائمون على هذه الدورة ويف طليعتهم نائبة املدير التنفيذي للطب
الوقائي باحلر�س الوطني الدكتورة حنان بنت ح�سن بلخي على �أن يحظى امل�شاركون يف
الدورة ب�أعلى م�ستوى من املعلومات والن�صائح والتجارب العلمية التي من �ش�أنها رفع
املقايي�س الوقائية �إىل م�ستوى العاملية يف جميع �أرجاء القطاعات ال�صحية يف اململكة يف
تخ�ص�ص عدوى امل�ست�شفيات .وحظيت فكرة تنظيم الدورة بدعم غري حمدود من القائمني
على الربنامج ال�صحي يف م�ست�شفى امللك فهد نظ ًرا ملا لها من �أهمية �إ�سرتاتيجية ت�ؤكد
احلر�ص على �صيانة �صحة املري�ض وجميع العاملني يف خمتلف القطاعات ال�صحية.
ومن اجلدير بالذكر �أن ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني ا�ست�ضافت يوم الأحد � 2صفر
1431هـ (املوافق  17يناير 2010م) م�ؤمت ًرا عامليًّا يف تخ�ص�ص الأمرا�ض املعدية ومنع
انتقال العدوى داخل امل�ست�شفيات.
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الإعداد للتعداد
د .القناوي يطلع على م�ستودعات املدينة الطبية
ال�سكاين اخلام�س
كتب عبد اهلل الدهم�ش

اطلع معايل الدكتور بندر بن عبد املح�سن
القناوي املدير العام التنفيذي لل�ش�ؤون
ال�صحية باحلر�س الوطني على �سري العمل
يف م�ستودعات مدينة امللك عبد العزيز
الطبية بالريا�ض ووقف على الطرق املتبعة
يف عملية التح�ضري والفح�ص والتغليف
يف م�ستودعات الأدوية واللوازم الطبية
والإجراءات اخلا�صة بالنقل املربد
ومعايري الأمن وال�سالمة واجلودة النوعية
واملعايري الأخرى ذات العالقة.
جاء ذلك خالل زيارة معاليه �إىل امل�ستودعات
ب�صحبة املدير العام التنفيذي لل�صيانة
والت�شغيل واملدير العام التنفيذي للمراقبة
الداخلية حيث كان يف ا�ستقبالهم الأ�ستاذ
فهد بن حممد البطحي املدير التنفيذي
لإدارة التموين والعقود والأ�ستاذ
خالد الدبيخي املدير التنقيذي امل�شارك
لإدارة املواد.
وا�ستمع معاليه �إىل �شرح حول خطة
�إدارة املواد فيما يتعلق بتوزيع مناطق
العمل بامل�ستودعات اجلديدة التي هي
الآن قيد الإن�شاء واملكونة من �أربعة
مواقع منها موقعني للتخزين و�ساحة
لال�ستالم روعي عند �إن�شائهما �أحدث
طرق التخزين وال�صرف ،ثم ُقدِّمت له
نبذة عن كل م�ستودع �شاملة احلركة
اليومية لل�صرف واال�ستالم وقيم البنود
امل�صروفة وامل�ستلمة ،وذلك بالإ�ضافة
�إىل �شرح متكامل عن الأجهزة والأثاث

الطبي املخزن والإجراءات املتبعة
لال�ستفادة �أو التخل�ص منها عن طريق
جلان متخ�ص�صة وذلك �إما بالتربع �أو
البيع ح�سب �أنظمة الدولة.
وعقد معاليه يف ختام الزيارة اجتماعً ا
مع موظفي �إدارة املواد �أثنى خالله على
اجلهد املبذول الذي �أبرزته نتائج اجلرد
للعام املا�ضي 2009م ،ثم َّ
تف�ضل بتقدمي

تتوا�صل هذه الأيام مب�صلحة الإح�صاءات
العامة واملعلومات بوزارة االقت�صاد
والتخطيط عمليات الإعداد والتح�ضري
لإجراء التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن
باململكة العربية ال�سعودية لعام 1431هـ
(2010م) ،وذلك بهدف جمع ون�شر
البيانات الدميوجرافية واالجتماعية
واالقت�صادية على كافة امل�ستويات
الإدارية للمملكة ،وتوفري �إطار حديث
لكافة الأبحاث الإح�صائية املتخ�ص�صة
التي جتري ب�أ�سلوب العينة
وميثل التعداد متطلبًا �أ�سا�سيًّا لو�ضع
خطط وبرامج التنمية التي ت�ستهدف
دعم م�سرية البناء الوطني وتفاعالت
درع براءة اخرتاع جهاز اال�ستمطار النه�ضة ال�شاملة التي ت�شهدها اململكة،
باملوجات الذي حاز عليه الرقيب �أول وذلك با�ستخدام قاعدة معلومات عري�ضة
حممد عو�ض العنزي �أحد موظفي الإدارة .وحديثة.
ويف نهاية االجتماع تقدم الأ�ستاذ البطحي
بال�شكر ملعاليه على دعمه الدائم وامل�ستمر
لل�ش�ؤون ال�صحية وحر�صه على ت�سهيل
كل ال�صعاب وتي�سري كل ما هو داعم
لهذه املن�ش�أة.

بينما حتث وتهيئ طالبها للم�شاركة
اجلامعة يف جلنة تقييم �أبحاث م�ؤمتر الطالب
 .اختيار الطالب والطالبات من املتميزين
�شاركت جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز
واملتميزات للم�شاركة يف امل�ؤمتر.
للعلوم ال�صحية يف تقييم البحوث العلمية
� .إر�سال مواد طالبية م�شاركة يف التخ�ص�صات
املقدمة للم�ؤمتر العلمي الأول لطالب وطالبات

اجلامعات ال�سعودية الذي يعقد حتت رعاية
خادم احلرمني ال�شريفني يف �شهر مار�س املقبل
مب�شيئة اهلل بنا ًء على الدعوة التي وجهتها
اللجنة العلمية للم�ؤمتر �إىل عدد من �أع�ضاء
هيئة التدري�س باجلامعة للم�شاركة يف عمليات
التقومي كل ح�سب تخ�ص�صه ،وذلك بعد �أن
رفعت جميع امل�شاركات �إىل جلان التقييم.
�صرح بذلك لـ «نب�ض اجلامعة» الدكتور
�إبراهيم العلوان العميد امل�شارك لل�ش�ؤون الأكادميية و�ش�ؤون
الطالب بكلية الطب .وقال :لقد حثت اجلامعة طالبها على
ح�ضور فعاليات امل�ؤمتر وامل�شاركة فيها ووجهت املت�أهلني منهم
�إىل تقدمي عرو�ضهم يف هذه املناف�سة ال�شريفة لتحقيق املراكز
الأوىل ،منوهًا �إىل �أن امل�ؤمتر يخدم الطالب خا�صة ويخدم التعليم
العايل ال�سعودي ب�شكل عام .و�أكد �أن اجلامعة حر�صت على
امل�شاركة يف امل�ؤمتر وفق خطة تتلخ�ص يف الآتي:
تهيئة الكليات والأق�سام لهذه الفعاليات من خالل التعريف
بها وب�أهدافها ،والإعالم عن امل�ؤمتر عرب ن�شر املقاالت عنه يف
�صحيفة (نب�ض اجلامعة) وموقع اجلامعة الإلكرتوين ومنتدى
الطالب على �شبكة الإنرتنت.

.

ال�صحية.
من جهة �أخرى وجه الدكتور العلوان كلمة
�ستبث من خالل الفيديو �شكر فيها معايل وزير
التعليم العايل الدكتور خالد العنقري نباية عن
من�سوبي اجلامعة مث ِّم ًنا جهود معاليه الفعالة
واملت�صلة لرتقية �إجنازات م�ؤ�س�سات التعليم
العايل واجلامعات ال�سعودية حتى ي�ضاهي
خريجوها نظراءهم يف اجلامعات العاملية
املرموقة من حيث الأداء والتميز �أكادمييًّا وعلميًّا وبحثيًّا ومهنيًّا،
وم�ؤكدًا �أن هذا امل�ؤمتر يع ُّد م�ؤ�ش ًرا قويًّا وذا داللة وا�ضحة على
هذه اجلهود امللمو�سة التي حتقق كل ما ت�صبو �إليه اجلامعات
وطالبها ومن�سوبوها لدعم براجمها و�أن�شطتها الأكادميية
والعلمية ولتنفيذ خططها وا�سرتاتيجياتها امل�ستقبلية.
واختتم حديثه م�شريًا �إىل �أن �أهداف امل�ؤمتر تتلخ�ص يف:
�إك�ساب الطالب امل�شاركني خربات يف تنظيم و�إدارة امل�ؤمترات
العلمية ،مكاف�أة املتميزين منهم ،حتفيزهم على الإبداع العلمي
والأكادميي ،ثم �شكر وزارة التعليم العايل على هذه املبادرة
متمنيًّا �أن تتحقق جميع هذه الأهداف وتنعك�س فوائدها التنظيمية
والعلمية على الطالب والطالبات.

طالب ال�شرقية مهددون بالبدانة و�أطفالها الأكرث �إ�صابة بها
�أظهرت نتائج الفح�ص الذي �أُجري على
�أكرث من  150طالب وطالبة �ضمن فعاليات
اليوم التوعوي �ضد خماطر ال�سمنة الذي
�أقامه م�ست�شفى امللك عبد العزيز للحر�س
الوطني بالقطاع ال�شرقي ،وجود ن�سبة كبرية
منهم مهددين بالبدانة ،و�أكدت التحاليل
تفاقم امل�شكلة وارتفاع ن�سبتها� .أو�ضح ذلك
الدكتور علي القرين رئي�س اللجنة املنظمة
لليوم ،وقال :لقد �أظهرت الدرا�سات انت�شار
ظاهرة ال�سمنة وارتفاعها يف العامل عموما

و اململكة خ�صو�صا حيث جتاوزت ن�سبتها
عند الرجال ،%20بينما جتاوزت عند الن�ساء
 ، %52من ِّوهً ا �إىل �أن ن�سبة  %21من �شريحة
الأطفال بني � 4إىل � 8أعوام يعانون من ال�سمنة
�أي�ضاً ،ون�سبة  %14بالن�سبة ل�شريحة الأطفال
بني  9و  13عاماً %54 ،للفئة العمرية من
� 14إىل � 18سنة» .مو�ضحا �أن �أطفال املنطقة
ال�شرقية هم الأكرث �إ�صابة بال�سمنة يف درا�سة
�أجريت على  2589طف ًال �أظهرت �أن  11يف
املئة من الذين ترتاوح �أعمارهم بني عام واحد

وثالثة �أعوام م�صابون بال�سمنة» .و�أكدت
الأخ�صائية زهرة الب�صري �أن النتائج �أظهرت
�أن نحو  %48من الطلبة والطالبات يعانون
زيادة يف الوزن ،ونحو  %14يعانون �سمنة
من الدرجة الأوىل �أو الثانية ،وكان حميط
الو�سط للطالب من � 80سم �إىل � 135سم،
ويحدد القيا�س الطبيعي عاملياً بـ � 102سم،
وعربياً � 94سم ،ويبلغ حميط الو�سط للطالبات
من � 65سم �إىل � 100سم ،والقيا�س العاملي ال
يتجاوز � 88سم ،وعربياً � 80سم.

�أن�شطة مبركز
الأبحاث الطبية

�أجنز مركز امللك عبد اهلل العاملي للأبحاث
الطبية خالل فرتة ق�صرية العديد من
الدورات وور�ش العمل ،كما �أنهى املركز
متطلبات ح�صول الدفعة الأوىل من امللتحقني
بربنامج املاج�ستري يف الأخالقيات على درجة
املاج�ستري ،وت�ضمنت �أهم الن�شاطات التي
عقدها :دورة ال�صيادلة يف البحث ،دورة
احلدود يف خمتربات م�ست�ضات الكريات
البي�ضاء الب�شرية الإكلينيكية ( ،)HLAدورة
املقدمة يف البحث الإكلينيكي للطلبة املقيمني
(امل�ستوى الأول) ،دورة يف الإح�صائيات
ال�سهلة ،دورة منهجية البحث الإكلينيكي
للمبتدئني ،وهي الدورة اخلام�سة ،ور�شة
عمل عن منهجية البحث العلمي� ،إقامة
ور�شة عمل عن ا�ستخدام برنامج التحليل
الإح�صائي بنظام ( ،)SPSSدورة عن �سل�سلة
البحث وحتليل البيانات النوعي ،ملتقى
حول كيفية ن�شر البحوث العلمية ،والتعرف
على النا�شر املنا�سب� ،إقامة ور�شة عمل عن
( )HLAوكتابة قاعدة الت�سل�سل ( ،) SBT
دورة عن مدر�سة البحث ال�صيفية� ،إقامة
ور�شة عمل عن �أ�سباب ال�صداع ،تخريج
الدفعة الثانية من املن�سقني البحثيني،
�إقامة ور�شة عمل عن �أخالقيات البحث
العلمي ،تخريج الدفعة الأوىل من طالب
وطالبات املاج�ستري يف الأخالقيات احليوية
الذي يطرحه املركز بالتعاون مع منظمة
اليون�سكو العاملية.
وبجانب ذلك ي�سعى املركز �إىل نقل وتوطني
العلوم والتقنية من خالل عقد العديد من
االتفاقات البحثية والعلمية بني كربيات
مراكز الأبحاث العاملية ،وفتح جماالت
للتعاون بينه وبينها ملا لها من خربات
�ستحقق فائدة كبري للكوادر الوطنية التي
يتوىل املركز ت�أهيلها ،وذلك من خالل تنفيذ
برامج م�شرتكة .هذا وقد كان لإن�شاء املركز
�أثر بالغ يف اخت�صار الزمن للحاق بركب
التطور ومواكبة كل ما هو جديد يف جمال
الأبحاث الطبية ،فقد د�أب منذ �إن�شائه على
ا�ستقطاب اخلربات العاملية وت�سخريها
خلدمة املواطن.

�أخبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
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�أكادمييون يف دوري �سلطان اخلري
�شهدت مدر�سة ومالعب الهداف يوم � 1/27إنطالق مباريات دوري �سلطان اخلري مب�شاركة ()13
فريقا من جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية يف مناف�سة على الك�أ�س� .إ�ضافة �إىل
م�شاركة فريق ميثل امل�ست�شفى يف مدينة امللك عبد العزيز الطبية باحلر�س الوطني ،وفريقني
من جامعات اململكة �إىل جانب فريق من �أكادمييي اجلامعة.
و تتناف�س هذه الفرق فيما بينها على هام�ش الدوري الذي تقيمه اجلامعة �سنويا بهدف تن�شيط
الفعاليات الرتويحية للطالب .وقد اختارت �إدارة الدوري لهذا العام �أ�سماء الفرق امل�شاركة
من �أ�سماء ال�صحابة الكرام وبع�ض الأطباء امل�شهورين يف التاريخ العربي و�شخ�صيات عربية
معا�صرة م�شهورة.

امل�شرف العام

�أ.د .يو�ســـف العي�ســـــى

م�ست�شارو التحرير

تتمات ال�صفحة الأوىل
خرباء دوليون...
التى توفرها الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات
ال�صحية� ،إ�ضافة اىل برامج االبتعاث التي
توفرها اجلامعات ال�سعودية وبرنامج
خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث،
وكذلك الفر�ص الوظيفية يف العديد من
القطاعات احلكومية واخلا�صة.
واختتم الدكتور العي�سى حديثه م�ؤكدًا �أن
م�شاركة خرباء من كندا و�أمريكا و�أوربا
و�أ�سرتاليا �ستتيح للح�ضور فر�صة االطالع
على الإمكانات املتاحة للتدريب خارج
اململكة ،كما تمُ كن الطالب من التوا�صل
مع اجلامعات ذات اخلربة العريقة
ومراكز التدريب العديدة والتع ُّرف
على �أنظمتها و�إجراءاتها التعليمية
والت�سجيلية والعلمية.
ومما جتدر الإ�شارة �إليه �أن عنوان موقع
يوم املهنة الرابع على الإنرتنت الذي
ا�ستحدثته املجموع امل�شرفة على هذه
الفعاليات هوwww.mcd4.org:

د .العنقري ي�شيد ..
وبعد وقائع حفل االفتتاح جت َّول معايل
الدكتور العنقري على �أجنحة اجلامعات
وامل�ؤ�س�سات التعليمية امل�شاركة ،وزار
جناح جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز

للعلوم ال�صحية ب�صحبة عدد من مديري
اجلامعات حيث كان يف ا�ستقبالهم معايل
الدكتور بندر بن عبد املح�سن القناوي
مدير اجلامعة واملدير العام التنفيذي
لل�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني
الذي قدَّم ملعاليه ومرافقيه �شرحً ا عن
�إن�شاءات املدن اجلامعية وم�شروعاتها
باملناطق الثالث الو�سطى والغربية
وال�شرقية واملراحل التي و�صلت �إليها
حتى الآن ،ونبذة عن تطور مركز
امللك عبد اهلل العاملي للأبحاث الطبية،
ثم �ألقى ال�ضوء على الفر�ص املتاحة
للتعليم باجلامعة وبرامج الدرا�سات
العليا ومركز امللك عبد اهلل العاملي
للأبحاث الطبية ومركز الطب املبني
على الرباهني.
�صرح بذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الدكتور
حممد بن �سعد املعمري العميد امل�شارك
لل�ش�ؤون ال�سريرية بكلية الطب وقال
�إن معايل الدكتور العنقري ومرافقيه
َّ
اطلعوا على مقتنيات جناح اجلامعة
و�شاهدوا عددًا من الربامج الأكادميية
والعلمية التي تقدمها ف�ضالً عن ن�شاطاتها
وبراجمها البحثية و�أبدوا بها.
و�أ�ضاف :لقد �أثنى معايل الدكتور
العنقري على جهود اجلامعة و�أن�شطتها
وما حققته اجلامعة من تطور وتقدم
خالل مدة ق�صرية من �إن�شائها ،كما �أ�شاد

مكتبة طبية..

باملعر�ض وحمتوياته من من�شورات للإبداع واالبتكار والإ�سهام الفعال يف
ومطويات ولوحات والربامج وال�صور دعم وقيادة م�سرية تنمية جمتمعاتهم
و�أو�ضح الدكتور الرا�شد يف كلمته التي
والكتيبات اخلا�صة بالكليات وبراجمها ونه�ضتها.
ومركز الأبحاث ِّ
خاطب بها حفل االفتتاح �أن هذه املكتبة
مو�ضحً ا �أن فعاليات
تعد �إجنا ًزا متمي ًزا �ضمن اخلدمات
أفالم
ل
عرو�ض
على
اجلناح ا�شتملت
اجتماع لعمداء..
احلديثة والعديدة التي تقدمها اجلامعة
عن ن�ش�أة اجلامعة وتطورها ور�سالتها
وقيمها و�أهدافها .كما �أعرب عن �شكره وت�ضمن جدول �أعمال االجتماع مناق�شة جلميع من�سوبي املنظومة ال�صحية
للقائمني على معر�ض اجلامعة متمنيًا االقرتاح اخلا�ص ب�آلية تفعيل العالقة مب ِّي ًنا �أنها ت�ؤ ِّمن لهم خدمة البحث عن
لهم كل التوفيق يف خدمة م�ؤ�س�ستهم بني كليات الطب والقطاعات ال�صحية املعلومات عرب وجهة بحث واحدة،
اجلامعية �أكادمي ًّيا وعلم ًّيا وبحث ًّيا الأخرى يف التعليم والتدريب الطبي وخدمة القوائم ال�شاملة بجميع القواعد
باعتبارها من اجلامعات حديثة الن�ش�أة ،عالوة على ما �أُجنز حول مقرتح بناء والكتب واملجالت الإلكرتونية املتاحة،
م�شريًا �إىل �أن عددًا من مديري اجلامعات بنك م�شرتك للأ�سئلة لكليات الطب وكذلك خدمة الربط املبا�شر الذي يهيئ
عبرَّ وا � ً
أي�ضا عن �شكرهم وثنائهم على باململكة الذي �سبق �أن قدمته كلية الطب �إمكانية الو�صول �إىل الن�صو�ص الكاملة
بجامعة امللك �سعود بن عبد العزيز ب�سهولة وي�سر� ،إ�ضافة �إىل �إمكانية
املعر�ض وامل�شرفني عليه.
تخ�صي�ص اخلدمة من قبل كل م�ستفيد
واختتم الدكتور املعمري حديثه من ِّوهًا للعلوم الطبية.
�إىل �أن جناح اجلامعة �أُعِ َّد بوا�سطة كما ت�ضمن جدول الأعمال مناق�شة نتائج لتتنا�سب مع حاجاته اخلا�صة به.
�شركة متخ�ص�صة يف هذا املجال ،وقد �أعمال اللجنة املكلفة بتحديد موا�صفات وخل�ص الدكتور حممد ال�شعالن �أبــرز
حظي بقبول و�إعجاب جميع الزوار خريجي كليات الطب باجلامعات فـوائــد هذه املكتبة الطبيـــة الرقميــة
الذين ا�ستقبلهم ،حيث تولت املجموعة ال�سعودية ثم مناق�شة امل�ستجدات حول يف �سهـولـة و�ســرعة البحــث والو�صول
�إىل املعلومات ،واخت�صار الوقت
امل�شرفة عليه توزيع هدايا عليهم حتمل امل�ؤمتر ال�سعودي الدويل القادم.
هذا وقد عُ قدت يف التا�سعة من �صباح واجلهد للح�صول على املعلومات
�شعار اجلامعة.
ومن اجلدير بالذكر �أن فعاليات يوم الثالثاء � 12صفر قبل لقاء عمداء واملواد املطلوبة ،وتوفري بيئة رقمية
الربنامج العلمي للمعر�ض ت�ضمنت كليات الطب ور�شة عمل حول البحث متفاعلة لدعم الأن�شطة الإكلينكية
 18جل�سة حتدث فيها �أكرث من  50العلمي ح�ضرها عدد من املهتمني والتعليمية والبحثية يف كافة مراكز
متخ�ص�صا مثلوا جميع قارات العامل ،واملتخ�ص�صني ا�ستهدفت منها اللجنة ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني،
ً
وتطرقوا فيها �إىل �أهمية تطوير التعليم املنظمة لها باجلامعة امل�ضيفة تنمية وهي خدمة حديثة وفاعلها �سيجني
يف اجلامعات واالرتقاء مب�ؤ�س�ساته �أوا�صر التوا�صل والتعاون البحثي بني ثمراتها الباحثون واملهتمون باملجال
الطبي والبحثي.
التي حتمل م�س�ؤولية �إعداد ال�شباب كليات الطب بجامعات اململكة.

د .حممــــــد املعمـــــــري
د .هيـــــــــــا الفــــــــــوزان
�أ .عبدالرحمن املغـربي
�أ� .أ�ســـــمـــاء الــزهراين
�أ .مليــــــــــــاء العقيـــــــــل

التحرير

�أ� .إبراهيـــــــم ال�صـــــايف
�أ .ه�شــــــــــــام اليتيــــــــم

الت�صوير

�أ.ماجــــــد العمــــــودي

�إخــراج

�أ .عمـــــــرو ال�شربينـــي
�أ .طــــــــــارق بهــــــــــرام

للتوا�صل والإعالنات

هاتــف 012520088 :
حتويلة43158 :
فاكــــ�س012520088 :
حتويلة43061 :

بريد �إلكرتوين

ksaunp@ngha.med.sa
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برعاية �سمو الأمري متعب بن عبد اهلل

تكرمي الرواد واملتقاعدين والربامج ال�صحية بال�ش�ؤون ال�صحية بالقطاع الغربي

عبد الرحمن املغربي  -جدة

رعى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز نائب رئي�س احلر�س
الوطني لل�ش�ؤون التنفيذية يوم الأحد 1431/1/24هـ املوافق 2010/1/10م
احلفــل الـذي �أقامتــه ال�شـــ�ؤون ال�صحيـــة باحلــر�س الوطنــي بالقطــاع الغـربـــي
لتكريــم الرواد واملتقاعدين والربامج ال�صحية املتميزة بح�ضور معايل الدكتور
بندر بن عبد املح�سن القناوي املدير العام التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س
الوطني ومدير جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية وذلك بقاعة
ليلتي بجده.
وبد�أت وقائع احلفل بتالوة كرمية من �آيات
اهلل البينات ثم �ألقى معايل الدكتور القناوي
كلمة قال فيها� :إن تكرمي �أي م�ؤ�س�سة لروادها
واملتميزين من �أبنائها لي�س منا�سبة احتفالية
عادية� ،إمنا هو حدث ميثل ذروة العرفان على
عطائهم وتفانيهم يف خدمتها و�إخال�صهم لها
وغريتهم عليها ،فهم من الروافد الأ�سا�سية
الرتقاء القطاع ال�صحي باحلر�س الوطني،
من عمل خدماتي �أويل �إىل اخلدمات الطبية
املتخ�ص�صة واملرجعية ،لي�س على م�ستوى
الوطن فح�سب؛ بل على امل�ستوى العربي
والعاملي ،م�شريًا اىل �أن ال�ش�ؤون ال�صحية
باحلر�س الوطني تفوقت ـ يف كثري من الأحيان
ـ على مراكز مرموقة حتى �أ�صبحت م�ؤ�س�سة
عاملية ومركز ًا طبياً و�أكادميياً وبحثياً يفيد
الوطن واملواطن ،م�ؤكدًا �أن هذا الإميان
العميق الذي ميلأ قلوب كل العاملني فيها،
ويحكم �سلوكهم العملي واملهني ما هو �إال
قب�س من �إميان قيادتنا احلكيمة بالر�سالة
ال�سامية لهذا الكيان العظيم ،وب�أهدافه الوطنية
واالجتماعية التى �أُن�شئ من �أجلها ،فالإن�سان
هو ع�صب البناء والنماء والتطور ،و�صحة
املواطن ال�سعودي ت�شكل جوهر اهتمام
قائد م�سريتنا وويل �أمرنا خادم احلرمني
ال�شريفني .ويف ثنايا كلمته َّ
زف معاليه خرب
اجتياز ال�ش�ؤون ال�صحية بكافة من�ش�آتها يف
جميع مناطق اململكة بنجاح منقطع النظري
تقييم اللجنة الدولية امل�شرتكة العتماد
املنظمات ال�صحية ( ،)JCIAثم عرب عن
�أ�سمى �آيات ال�شكر ل�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري متعب بن عبداهلل على رعايته حلفل
التكرمي ،كما �شكر �أع�ضاء اللجان املنظمة
للربنامج وجميع املكرمني على جهودهم
ووالئهم للحر�س الوطني .وت�ضمن برنامج
احلفل كلمة للعقيد مهند�س خالد حممد باكلكا
املدير التنفيذي للت�شغيل بال�ش�ؤون ال�صحية
باحلر�س الوطني بالقطاع الغربي نيابة عن
املكرمني �أعرب فيها عن �سعادته يف هذا اليوم
الذي يت�شرف فيه بالوقوف �أمام اجلميع لكي

ُيعبرِّ عن �شكر وتقدير ال�ش�ؤون ال�صحية
باحلر�س الوطني يف يوم التكرمي ،يوم الوفاء،
يوم العرفان ،وقال خماطبًا املُك َّرمني� :أعلم
�أنني لن �أوفيكم ولو جزءًا من حقكم يف هذا
اليوم املبارك ،وال ي�سعني �إال �أن �أكتب هذه
ال�سطور نيابة عن �أنا�س �أم�ضو ُج َّل �أعمارهم
يف خدمة هذا ال�صرح الإن�ساين العظيم ووفا ًء
لهم� ،أنا�س ك َّر�سوا حياتهم وجهدهم ووقتهم
يف �سبيل خدمة املر�ضى.
وبعد ذلك تف�ضل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
متعب بن عبد اهلل مبخاطبة احلفل ،وقال
يف كلمته :بالأم�س ا�ست�أذنت �سيدي خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بالتوجه
�إىل مدينة جدة لتكرمي عدد من الزمالء يف
احلر�س الوطني �سيحالون للتقاعد فقال يل:
«هل من ال�ضروري �أن يتقاعدوا؟» فقلت
له :هذه �سنة احلياة  ..وقد كنت قد ات�صلت
بالدكتور بندر بن عبد املح�سن القناوي للت�أكيد
على �أن الطبيب والطبيبة لديهم القدرة على
العمل ،و�شخ�صيًّا �أرى �أن �إحالة الطبيب
والطبيبة واملمر�ض واملمر�ضة للتقاعد لي�س
فيها �إن�صاف ملا لهم من خربة كبرية وطويلة
مع الدرا�سة ل�سنوات طويلة ،ولديهم قدرة
على نقل خرباتهم لآخرين؛ لذا كان يجب
�أن يبقوا على ر�أ�س العمل ،ويبقوا حتى ولو
كانوا ا�ست�شاريني.
ومتنى عليهم �أن يقبلوه ك�أخ وابن لهم راجيًا
ا�ستمرار االت�صاالت ومعربًا عن �أمله يف �أن
يكون هذا اليوم يوم وفاء وتكرمي ،وقال:
وكم �أنا زعالن وحزين ،ف�إنني لن �أترككم،
وعلى الأقل �س�أودعكم لت�ستقبلكم حياة
جديدة ،وب�صراحة ف�إن التقاعد �شيء جميل
و�صحي ،ويرتك املجال �أمامكم ملزاولة �أي
�أعمال ترغبون فيها ،لهذا ادعوا لنا �أن نكون
�إن �شاء اهلل يف القريب العاجل مع املتقاعدين..
و�أنا الآن منذ بداية كلمتي لكم؛ �أحب�س
دموعي حز ًنا على فراقكم .ثم دعا يف ختام
كلمته �أن يوفق اهلل اجلميع وي�سعدهم م�ؤكدًا
على روابط الأخوة بينهم والوقوف معهم

يف �أي حلظة ويف �أي عمل خا�ص ميكنه من
رد بع�ض ال�شيء.
كما ت�ضمنت الفعاليات ق�صيدة وطنية لل�شاعر
ثواب بن زيد احلارثي ثم ت�شرف املُك َّرمون
بت�س ِّلم الهدايا التذكارية من �سمو الأمري متعب
بن عبد اهلل ،و�ضمت قائمة من �شملهم التكرمي
ممن كان لهم دور ريادي يف ترقية وتطوير
َّ
اخلدمات الطبية ك ًال من .الدكتور ح�سن
�سليمان املحمدي ،الدكتور فتحي ا�سماعيل
جوهرجي ،الدكتور حممد حمزة خ�شيم،
كما تف�ضل �سموه بتكرمي الربامج ال�صحية
املتميزة وهي :برنامج مركز الأمرية نورة
بنت عبدالرحمن للأورام ،برنامج احلملة
ال�صحية للحج ،برنامج الوقاية من داء
ال�سكري ،برنامج الرعاية ال�صحية املنزلية،
كما ك َّرم �سموه املتقاعدين الأطباء وغريهم
وهم :الدكتور خالد عبدالقادر �أ�شقر ،الدكتور
حمزة علي ا�شقر ،الدكتور عبداللطيف �صبان،
الدكتور عبداهلل الو�سيه ،الدكتور عادل خياط،
الأ�ستاذ فالح الر�شيدي ،الأ�ستاذ حممد علي
زواوي ،تنا�ضب النفيعي ،عواد البقمي ،عبد
الرحمن الأ�سمري ،عبد الرحمن خوجندي،
جود اهلل الع�شيني ،علي العثمان� ،صليح
احلربي ،عبداهلل الأحمدي ،هيف القحطاين،
حممد خوجندي ،حممد البي�شي وعبداهلل
املطريي.
و�شمل التكرمي من توفوا وهم على ر�أ�س العمل
وهم :حم�سن البيتي وت�سلمها ابنه مهند،
حممد فقيه وت�سلمها �أخوه ها�شم ،خ�ضر فرج
وت�سلمها ابنه حممد ،عبد العزيز انديجاين
وت�سلمها ابنه طالل ،قايد عبداهلل وت�سلمها
ابنه عبد اهلل� ،سامي القريقري وت�سلمها �أخوه
حممد ،يعقوب العتيبي ت�سلمها ابنه �سعد،
الدكتور راكان الربكاتي ت�سلمها والده الدكتور
غايل� ،سفر الغامدي ت�سلمها ابنه حممد ،كما
ت�شرف من�سوبو ال�ش�ؤون ال�صحية بالقطاع
الغربي بتقدمي هدية تذكارية ل�سمو الأمري
متعب قدمها معايل املدير العام التنفيذي
لل�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني.
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السبت  22صفـر  1431هـ املوافق  6فبراير  2010م

�إعداد ال�صفحة� :أمل املطريي
اختربها بنف�سك:
 .10اخترب بنف�سك اخلدمة التي يقدمها
اجلهاز الإداري الذي تعمل فيه.
ال تختلق جدوى غري موجودة:
 .11ال ينبغي للرئي�س الإداري  -مهما
كان تعلقه بامل�ؤ�س�سة التي ير�أ�سها
 �أن يختلق جدوى ال توجد ،و�أنيحر�ص على تو�سع ال ينفع.
ال حماباة يف العمل:
 .12ال يجوز للإداري  -مهما كانت عواطفه
االن�سانية نحو زميل � -أن يبقيه يف موقعه� ،إذا
كان بقا�ؤه يعر�ض العمل �أو الآخرين للخطر.
ال تخ�ضع لالبتزاز:
 .13على املدير الناجح �أال يخ�ضع لالبتزاز
(ابتزاز اال�ستقالة ،ابتزاز �آخر )...وعليه
�أن يخرب من يريد اال�ستقالة �أن كل الأبواب
مفتوحة .ال ي�ستطيع الإن�سان �أن يحيا
حياة طبيعية يف ظل االبتزاز مهما كان
نوعه .واالبتزاز يف هذا املجال ال يختلف
عن االبتزاز يف كل جمال .اقبل االبتزاز
مرة و�سوف ت�ضطر �إىل قبوله �إىل الأبد.
ال ترتدد:
 .14على القائد الإداري �أال يرتدد يف اتخاذ
القرارات ال�ضرورية ولو كانت م�ؤملة (مثل
تغيري موقع موظف .)... ،و�إذا مل تكن
للقائد الإداري القدرة على نقل موظف
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ج�ســر من الأفكــار

الإعالم والإجناز:
 .18ال ميكن �أن يكون القائد الإداري
فعاال �إذا ظلت �إجنازاته طي الكتمان.
جزء مهم من فعالية القائد �أن يكون
فعاال �أمام ر�ؤ�سائه و مر�ؤو�سيه والنا�س.
وهذا اليتم �إال عرب و�سائل الإعالم .ولكن
الإعالم بدون �إجناز حقيقي جعجعة ال
تلبث �أن تهد�أ دون �أن ترتك خلفها طحنا.
يوسف القبالن *
البد من حتمل ال�شخ�صية القوية:
 .19اختيار امل�ساعدين الأكفاء ن�صف
امل�شكلة ،والن�صف الآخر هو القدرة �أينما ذهبت بحثاً عن وظيفة ف�سوف جتد �أن اخلربة هي �أحد ال�شروط املطلوب توفرها يف
على التعامل معهم .الذي يريد م�ساعدا املتقدمني للوظيفة ،وعند املفا�ضلة بني املتقدمني؛ ف�إن الغالب �أن الأكرث من بني املتقدمني
ت�شمله :القدرة على التحفيز ،القدرة على قوي ال�شخ�صية ،عليه �أن يتحمل متاعب يف عدد �سنوات اخلربة هو من �سيفوز بالوظيفة� ،أي �أن اخلربة الكمية هي املعيار ولي�س
�شرح القرار ،القدرة على �إزالة العقبات ،العمل مع هذه ال�شخ�صية القوية� .أما �إذا اخلربة النوعية.
كنت ال تريد �أن ت�سمع �سوى «نعم نعم يف التعريف ف�إن �صاحب اخلربة هو �صاحب التجربة ،والتجربة الت�أتي بدون فر�صة وهذه
الكثري من ال�صرب.
نعم!» ،فمن الأ�سهل  -والأرخ�ص� -أن الفر�صة هي بداية الطريق الكت�ساب اخلربة .ومع تقدير �أهمية اخلربة يف التوظيف �إال
التنظيم قبل التخطيط:
 .16لكي تخطط لعمل جهاز ما ،يجب �أن ت�شرتي جهاز ت�سجيل� .أما �إذا كنت �أن الأهم هو الو�صف الوظيفي للوظيفة الذي يحدد املهارات والقدرات املطلوبة يف �شاغل
تكون ال�صورة الإدارية للجهاز مت�ضحة تريد بالفعل م�شاركة الرجال عقولهم ،الوظيفة ا�ستناد ًا �إىل املهام املحددة للوظيفة ال�شاغرة.
يف �أذهان املخططني .بع�ض الإداريني فعليك �أن تتذرع ب�صرب ال حدود له .الو�صف الوظيفي ي�ساعد من يقوم مبقابلة التوظيف يف �إعداد الأ�سئلة املنا�سبة التي تك�شف
عن قدرات املتقدم وعن جوانب �شخ�صيته ،وي�ستطيع هذا �أن يخت�صر املقابلة ب�س�ؤال واحد
يخطئون خط�أ بيِّناً عندما يبد�أون التخطيط تناق�ض:
بجهاز مل ي�ستكمل مقوماته التنظيمية .20 .عندما يتلقى مـوظـف تعليماته من هو! كم عدد �سنوات خربتك يف العمل ك�سكرتري (كمثال)؟ وعندما يجيب املتقدم للوظيفة
مرجعني�:أحدهما �أعلـى مـن الآخر ،ف�إنــه ب�أنه اليزال يف بداية الطريق ،وبعد هذه الإجابة يقرر املقابل �أن هذا املتقدم لوظيفة �سكرتري
ال ينال العلم م�ستح:
 .17ال ت�ستح �أبدا �أن تعرتف بجهلك �سوف ينزع �إىل جتاهل التعليمات ال�صادرة غري م�ؤهل للوظيفة لعدم توفر اخلربة؟ هذه نتيجة غري مو�ضوعية وغري عادلة ويفرت�ض
�إجراء مقابلة مفتوحة تك�شف عن قدرات املتقدم للوظيفة ونقاط القوة لديه فهذه النقاط
و�أن تعاجله بخربة اخلرباء .فالإن�سان من املرجع الأدنى
امل�صدر :حياة يف الإدارة ميكن الرتكيز عليها و تطويرها بالتدريب واملمار�سة .املهم �أن نفتح الباب ،ونوفر فر�صة
الذي يعرف نقاط �ضعفه ميلك فر�صة
د.غازي الق�صيبي .البداية .وظيفة ال�سكرتري هي جمرد مثال واعلم �أن بع�ض الوظائف تتطلب توفر خربات
حقيقية يف حتويلها �إىل نقاط قوة.
حمددة يف جمال العمل وخا�صة بع�ض الأعمال التخ�ص�صية والفنية ،ولكن امل�شكلة التي
نتحدث عنها هي املبالغة يف ق�ضية اخلربة يف التوظيف على وظائف ميكن �أن تكون هي
املدخل �إىل ميدان اكت�ساب اخلربات.
وعندما نتحدث عن املهارات القيادية التي قد تظهر يف الإن�سان منذ طفولته وعندما يجد
القائد الإداري اخلبري وال �أُ ُذنه ،والنتيجة احلتمية لتواجدهما هو جمموعة من النا�س �أنف�سهم يف ظروف �صعبة ويربز �شخ�ص قيادي يقود املجموعة �إىل التغلب
الف�شل وتراكم الأخطاء ،لذا ف�إن البحث عنهما والتخل�ص منهما واجب على تلك الظروف فهل �سنقول له  ..قف ! � ..أنت اليجب �أن تقودنا لأنك المتلك اخلربة!
تقت�ضيه متطلبات الإدارة الناجحة وم�صلحة العمل .ويقع النموذج ال �أقلل من �أهمية اخلربة ولكن ال�شباب البد لهم من بداية واملهم �أن نعمل على اكت�شاف
الثالث ً
و�سطا بني العنف وال�ضعف� ،إنه احلازم املت�سلح بالقوة والأمانة قدراتهم وننمي مهاراتهم ومعارفهم بالتدريب امل�ستمر .يف �إعالنات التوظيف نالحظ �أن
واملعرفة ،القادر على و�ضع الأمور يف ن�صابها دون حيف �أو �شطط� ،شرط اخلربة يحدد بال�سنوات فنقر�أ مث ًال �أن �أحد ال�شروط للوظيفة خربة يف جمال العمل
يجمع بني املحبة واملهابة ،ي�ستطيع حتفيز الآخرين و�إن�صافهم ،التقل عن (� )5سنوات.
وميكنه ردع املخطئني و�إ�صالحهم و�إنزال كل يف منزلته املنا�سبة ،ال�س�ؤال هو :كيف مت حتديد خم�س �سنوات ولي�س ثالث �سنوات؟ وما هو املعيار الذي مت
و�سمات هذا النموذج وا�ضحة وتفرده ملحوظ ،ويجمع العديد من اال�ستناد عليه لتحديد عدد �سنوات اخلربة؟ �أال يكفي �أن نقول خربة يف جمال العمل ،ثم نرتك
ال�صفات مثل امتالك الر�ؤية والعلم واخلربة والإح�سا�س بامل�س�ؤولية ،التفا�صيل ملقابلة التوظيف� .إن م�شكلة �شروط التوظيف اجلاهزة هي �أنها متنع اكت�شاف
وخمافة اهلل� ...إ�ضافة �إىل قدرات �شخ�صية وقيم �أخالقية .ولذلك ف�إن املتاح للمنظمات قدرات املتقدم للوظيفة من خالل املقابلة ال�شخ�صية ،فقد يكون الفارق بني اثنني من املتقدمني
من هذا النموذج حمدود جدًا واملحافظة على بقائهم يلزمه بيئة عمل �صحية و�أطر خربة �سنة واحدة ،وبعد املقابلة يت�ضح �أن الأقل خربة هو الأف�ضل للوظيفة.
تنظيمية �سليمة ،ولذلك بد�أنا ن�سمع م�ؤخ ًرا عن تبني املنظمات ملا ي�سمى برنامج �إدارة ال�س�ؤال الذي تطرحه مقالة اليوم هو :هل لدى العاملني القادمني من خارج اململكة امل�ؤهالت
املواهب ،و�أ�صبح التناف�س كبريًا للفوز بجذب هذه املواهب وا�ستقطابها بالإغراءات الكافية للعمل يف القطاع اخلا�ص ح�سب ال�شروط املطلوبة مبا يف ذلك عدد �سنوات اخلربة؟
�أم �أنهم اكت�سبوا مهاراتهم وخرباتهم باملمار�سة والتدريب؟
املادية واملعنوية لأنها هي الفئة القادرة على خلق النجاح وقيادته.
املراجعة الداخلية *
جود اهلل جابر الع�شيني  -م�ست�شار �إداري

اخلبـــرة

 مل يعد قادرا على العطاء -من موقعه،فمن الأف�ضل �أال يت�صدى للقيادة الإدارية.
�صفات القائد الإداري الناجح:
 .15هناك ثالث �صفات ال بد من توفرها يف
القائد الإداري الناجح:
�.صفة عقلية خال�صة :وهي القدرة على
معرفة القرار ال�صحيح ،واحلكمة هي
جوهر ال�صفة الأوىل.
�.صفة نف�سية خال�صة :وهي القدرة على
اتخاذ القرار ال�صحيح ،وال�شجاعة هي
جوهر ال�صفة الثانية.
 .مزيج من ال�صفة العقلية والنف�سية :وهي
القدرة على تنفيذ القرار .املهارة هي جوهر
ال�صفة الثالثة .وهذه املهارة ت�شمل فيما

الإدارة باحلزم

قال تعاىل« :فبما رحمة من اهلل لنت لهم ولو كنت ًَ
فظا غليظ القلب
النف�ضوا من حولك ،فاعف عنهم وا�ستفغر لهم و�شاورهم يف الأمر ،ف�إذا
عزمت فتوكل على اهلل �إن اهلل يحب املتوكلني» �صدق اهلل العظيم.
تعرف الإدارة ب�أنها فن تنفيذ الأعمال بوا�سطة الآخرين ،وهي يف جمملها
اتخاذ قرارات لتنفيذها من قبل الآخرين ..ولن يكون �إداريًّا ناجحً ا كل
من در�س الأ�س�س العلمية للإدارة فح�سب ،و�أراد �أو �أُريد له �أن يكون
كذلك ،لأن النجاح يعتمد على املقدرة على تطبيق هذه الأ�س�س وقيادة
وحتفيز الآخرين ،وال بد للإداري الناجح من �أن يكون مدر ًكا ملوقعه
ودوره و ت�أثري قراره ،فهناك القرار اال�سرتاتيجي والقرار التخطيطي
والقرار التنفيذي ،ولكل منها معطياته ودوره ووقته وتخ�ص�صه ،وبني الو�ضوح
واخللط والتداخل يقع التحدي ،وتتحدد النتيجة ويتميز الناجح عن �سواه.
ولل�سلوكيات الإدارية �أنواع متعددة فهناك ال�ضعيف ال�سلبي املفرط يف امل�س�ؤولية،
غري القادر على حتقيق الأهداف ،املتخاذل يف اتخاذ القرار احلا�سم وحتمل تبعاته،
وهناك الهجومي املتطاول على الآخرين ،غري املُقدِّر للعواقب ،املت�سرع دون �إملام،
املُح ِّبط ملن حوله ...فهذان النموذجان �ضررهما �أكرب من نفعهما ،ال تخطئهما عني

�أهمية االت�صال
الف ّعــــال
االت�صال هو �شبكة العمل التي ميكن
من خاللها جمع املعلومات وهي عملية
�ضرورية ل�صنع القرار الفعال ،فهو
الو�سيلة التي تنتقل عربها املعلومات
املتعلقة بالقرارات وهو �أ�سا�سي لتنفيذ
القرارات ،واالت�صال يف املنظمات
الإدارية �سواء كان مكتوباً �أو �شفويًا،
ر�سمياً �أو غري ر�سمي ،يكون متوجها
نحو حتقيق هدف من الأهداف الرئي�سة
التي تدخل �ضمن �أولويات عمل امل�ؤ�س�سة
و�ضمان جناحها .وب�صورة عامة يق�صد
منه �ضمان حتقيق الأداء على امل�ستويات
كافة وب�أعلى معايري اجلودة ،بحيث
ينتج عنه تنفيذ القرارات وحتقيق
الأهداف التنظيمية الأخرى .وهو �أي�ضا
و�سيلة جمدية للغاية يف حتقيق الفائدة
الق�صوى من هذه املعلومات مبا يعود
على امل�ؤ�س�سة بالنفع والتقدم.
امل�صدر:
alnoor-world.com

اجلـــــــــودة

ماذا تعني هذه الكلمة وملاذا �أ�صبحت �أ�شهر كلمة يف هذه الأيام وما هو �س ُر �شهرتها؟
اجلودة كما هي يف قامو�س اك�سفورد تعني الدرجة العالية من النوعية �أو القيمة
وعرفتها م�ؤ�س�سة (�أو .دي�.آي).الأمريكية املتخ�ص�صة يف تدريب و�إعداد ال�شركات
لت�صبح مت�صفة باجلودة ب�أنها �إمتام الأعمال ال�صحيحة يف الأوقات ال�صحيحة.
و يتحدث رئي�س جمل�س الإدارة والهيئة التنفيذية لهذه امل�ؤ�س�سة الناجحة
الدكتور جورج البوفيتز فيقول �إن �سمعة اجلودة �شيء �ضروري
مل�ستقبل �شركتك و ي�ضيف و�أنا �أظن �أن �أغلبيتنا نوافق على
هذا املفهوم امللح العاجل ،حيث �أننا نفهم اجلودة على
�أنها م�س�ألة البقاء واال�ستمرار يف العمل.
�إن اجلودة ال تت�أتى بالتمني ولن حت�صل عليها
امل�ؤ�س�سة �أو الفرد مبجرد احلديث عنها بل �إن على
�أفراد امل�ؤ�س�سة ابتداء من رئي�سها يف �أعلى قمة
الهرم �إىل العاملني يف مواقع العمل العادية ويف
�شتى الوظائف �أن يتفانوا جميعا يف �سبيل الو�صول
�إىل اجلودة.
واجلودة حتتاج �إىل ركائز متعددة لتبقيها حية وفاعلة
طوال الوقت .وهذه الركائز هي:
 تلبية احتياجات العميل ،وهنا ال بد �أن ننوه ب�أن العميل هوزميلك يف العمل الذي تقدم له اخلدمة �أو املعلومات �أو البيانات التي
يحتاجها لإمتام عمله �أو �أنه هو العميل اخلارجي الذي تقدم له امل�ؤ�س�سة التي
تعمل فيها اخلدمة �أو املنتج� .إذن هنا ال بد �أن نقدم اخلدمة املتميزة وال�صحيحة
للعميل يف الوقت والزمان الذي يكون العميل حمتاجاً �إىل اخلدمة �أو املنتج� .إن

تقدمي اخلدمة �أو املنتج اخلط�أ �أو يف الوقت غري املالئم ي�ؤدي دوما �إىل عدم ر�ضى
العميل ورمبا �إىل فقده.
 التفاعل الكامل ،وهذا يعني �أن كل �أفراد امل�ؤ�س�سة معنيني بالعمل اجلماعيلتحقيق اجلودة .فكل فرد يف مكانه م�س�ؤول عما يقوم به من �أعمال �أو خدمات
وعليه �أن ينتجها �أو يقدمها ب�شكل يت�صف باجلودة� .إن هذا يعني كذلك �أن اجلودة
م�س�ؤولية كل فرد ولي�ست م�س�ؤولية ق�سم �أو جمموعة معينة.
 التقدير �أو القيا�س ،وهذا يعني �أنه بالإمكان قيا�س التقدمالذي مت �إحرازه يف م�سرية اجلودة .ونحن نرى �أنه
عندما يعرف العاملون �أين �أ�صبحوا وما هي امل�سافة
التي قطعوها يف م�شوار اجلودة ف�إنهم وبال �شك
يت�شجعون �إىل �إمتام دورهم للو�صول �إىل ما يرغبون
يف �إجنازه.
 امل�ساندة النظامية ،امل�ساندة النظامية �أ�سا�سية يفدفع امل�ؤ�س�سة نحو اجلودة .ف�إنه ينبغي على امل�ؤ�س�سة
�أن ت�ضع �أنظمة ولوائح وقوانني ت�صب يف جمملها يف
بوتقة اجلودة ويف دعم ال�سبل لتحقيقها� .إن التخطيط
الإ�سرتاتيجي و�إعداد امليزانيات و�إدارة الأداء �أ�ساليب
متعددة لتطوير وت�شجيع اجلودة داخل امل�ؤ�س�سة.
 التح�سني ب�شكل م�ستمر� ،إن امل�ؤ�س�سات الناجحة تكون دوماًواعية ومتيقظة ملا تقوم به من �أعمال وتكون كذلك مراقبة لطرق �أداء الأعمال
وت�سعى دوما �إىل تطوير طرق الأداء وحت�سينها .وهذه امل�ؤ�س�سات ترفع من
م�ستوى فاعليتها و�أدائها وت�شجع موظفيها على الإبتكار والتجديد.

الوظائف الإدارية
متثل �سريورة ال متناهية منها:
التخطيط :هو تقرير ما يجب �أن يح�صل
م�ستقبال وحتديد �أف�ضل ال�سبل لتحقيق
�أهداف امل�ؤ�س�سة.
التنظيم :االنتفاع الأمثل من املوارد الب�شرية
واملادية املتوفرة لتنفيذ خطط العمل عرب هيكل
وا�ضح للم�س�ؤوليات وال�صالحيات.
التوظيف :اختيار وتعيني املوظفني مع و�ضع
ال�شخ�ص املنا�سب يف املكان املنا�سب.
التوجيه :قيادة و�إلهام املوظفني باجتاه
حتقيق الأهداف امل�ؤ�س�سية.
الرقابة :مراقبة الإجنازات مقارنة
بالأهداف وتقرير التعديالت املالئمة على
�ضوء التغذية الراجعة علما �أن التن�سيق
واملتابعة هي �ضمن الرقابة.
التن�سيق :هو الربط بني الأن�شطة �أو الأعمال
املراد حتقيقها.
املتابعة :تطابق العمليات احلقيقية ملا هو
حمدد يف اخلطة.
مالحظة :يقوم املدير ب�أعمال التخطيط
والتنظيم والتوظيف والتوجيه والتن�سيق
واملتابعة والإعالم و�إعداد امليزانية.
امل�صدرar.wikipedia.org :

.
.

.
.
.
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يف جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية ،مدينة امللك عبد العزيز الطبية

برامج التدريب متيز يف الو�سائل واملخرجات والإمكانات

«يوم املهنة» ..فكرة رائدة وتقليد متميز تنتهجه اجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل خدمة لطالبها يف
التخ�ص�صات ال�صحية (كليات الطب وطب الأ�سنان وال�صيدلة) ،فمن خالل فعالياته يتعرف الطالب و�أطباء
االمتياز والأطباء حديثي التخرج على التخ�ص�صات الدقيقة التي تتوافق مع ميولهم و�إمكاناتهم وقدراتهم،
ويت�شكل على �ضوئها م�ستقبلهم املهني والعلمي ،وال �شك �أن دعوة م�ؤ�س�سات القطاع ال�صحي يتيح لهم �إمكانية
التعرف على الفر�ص الوظيفية والتدريبية املتاحة لديها ،ويمُ ِكّنها هي بدورها من ا�ستقطاب املتميزين منهم بح�سب
حاجتها �إىل تخ�ص�صاتهم ،كما تتهي�أ لهم عرب هذه الفعاليات فر�ص التدريب يف الربامج العديدة التي تعلنها الهيئة
ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية ،ف�ض ًال عن التعرف على جماالت الدرا�سات العليا باجلامعات العاملية املرموقة.
وت�ست�ضيف يوم املهنة ـ هذه املرة ـ جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية ،ويكت�سب
�أهميته من رعاية خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لأن�شطته ،وهي رعاية كرمية
معان ودالالت عميقة تتمثل يف �إدراك القيادة احلكيمة لأهمية التعليم ال�صحي ،وحر�صها على ت�أهيل
لها ٍ
�أبنائنا لتلبية حاجة القطاع ال�صحي للكوادر الوطنية امل�ؤهلة و�س ِ ّد النق�ص الوا�ضح يف هذا املجال.
ومبنا�سبة هذه الفعاليات املهمة ا�ستطلعت (نب�ض اجلامعة) ر�ؤ�ساء الربامج الطبية وال�صحية الرامية �إىل تنمية قدرات الأطباء
و�أطباء االمتياز وت�أهيلهم �أكادمي ًّيا على م�ستوى الدرا�سات العليا( :دبلومات عالية ،ماج�ستري وزماالت تعادل درجة الدكتوراه).

 21زمالة طبية

كان ال بد �أن تكون �أوىل حمطاتنا يف
بداية هذا اال�ستطالع مكتب الدكتور
عبداهلل بن عبدالرحمن ال�شميمري عميد
الدرا�سات العليا فا�ستهل حديثه م�شريًا
�إىل مميزات العمادة ،فقال :تتميز عمادة
الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود
بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية ب�أنها
تقدم برامج طبية و�صحية تغطي حاجة
�سوق العمل من القوى الطبية املطلوبة
ب�شكل كبري وبكافية �أطياف الدرجات
الأكادميية من دبلومات عالية و ماج�ستري
و زمالة تعادل �شهادة درجة الدكتوراه.
فربامج الزمالة الطبية العامة ت�صل �إىل
 21برناجماً و�أعداد امللتحقني بها �سنوياً

 331طالبا وطالبة يف
برامج الزماالت الطبية
�ســنــويــــ ًّـا
حوايل  331طالب وطالبة ،ويرتاوح �أعداد
اخلريجني �سنوياً مابني � 40إىل خم�سني
خريج وخريجة يحملون �شهادة الزمالة
و التي تعادل درجة الدكتوراه وت�ؤهلهم
لالنخراط يف امل�ست�شفيات واجلامعات
ك�أطباء �أو �أع�ضاء تدري�س ،وهناك برامج
الزمالة الدقيقة يف التخ�ص�صات الطبية
وت�شمل على  29برناجماً منها ما هو قائم
لعدة �سنوات وبع�ضها م�ستحدث م�ؤخر ًا
و البع�ض الآخر حتت الت�أ�سي�س .ويلتحق
بها �سنوياً حوايل  26طبيباً و طبيبة،
و�أعداد اخلريجني �سنوياً ترتاوح مابني
� 12إىل ع�شرين خريجاً وخريجة.

ن�سب جناح عالية

�أما برامج املاج�ستري فهي خم�سة برامج
قائمة مثل برنامج املاج�ستري يف املعلوماتية
ال�صحية ب�إ�شراف كلية ال�صحية العامة
واملعلوماتية ال�صحية ،وعدد امللتحقني
به �سنوياً  17وعدد اخلريجني  16طالبًا
وطالبة �سنوياً ون�سبة النجاح تقارب مائة
يف املائة .و برنامج املاج�ستري يف التعليم
الطبي ب�إ�شراف ق�سم التعليم الطبي
بكلية الطب وهو �أكرث الربامج �شعبية
يف اجلامعة ويلتحق به �سنوياً حوايل 20
طالباً و طالبة ،وي�صل عدد اخلريجني �إىل
حوايل  17خريجا وخريج ًة .وبرنامج
املاج�ستري يف النظام ال�صحي و�إدارة
اجلودة ب�إ�شراف كلية ال�صحية العامة
واملعلوماتية ال�صحية وعدد امللتحقني به
 13طالباً وطالبة .وبرنامج املاج�ستري يف
الوبائيات والإح�صاء الطبي ب�إ�شراف كلية
ال�صحية العامة واملعلوماتية ال�صحية
وعدد امللتحقني به  16طالباً و طالبة،
وهناك برنامج املاج�ستري يف ال�صحة
العامة حتت �إ�شراف كلية ال�صحة العامة
واملعلوماتية ال�صحية ،وبرنامج املاج�ستري
يف الأخالقيات احليوية الطبية وعدد
امللتحقني به  13طالباً وطالبة.
�أما برامج الدبلوم فهناك دبلوم عايل يف
املختربات واملعامل الطبية ،ودبلوم
عال يف تروية القلب والأوعية الدموية
وهو برنامج م�ستحدث م�ؤخر ًا والتحق
به خم�سة طالب م�ستجدين وال يوجد
متخرجني �إىل الآن.

اململكة العربية ال�سعودية من الكوادر
الوطنية املتخ�ص�صة يف جمال ال�صحة
القائمة على نقل وتوطني املعرفة كما
تهدف �إىل تخريج متخ�ص�صني على م�ستوى
عال من الكفاءة لتقدمي اال�ست�شارات
�إىل م�ؤ�س�سات القطاع ال�صحي وتويل
الوظائف الإ�شرافية و القيادية يف هذه
امل�ؤ�س�سات.

ربع قرن من اخلربة

وال تقت�صر جهود العمادة على التدريب
فقط؛ بل اعتادت ب�صفة م�ستمرة على
تنظيم حلقات علمية وور�ش عمل طوال
العام يتجاوز يف جمملها  300ور�شة
�سنويًّا ،وهذا عدا امل�ؤمترات املحلية
والعاملية التي تنظمها �أو ت�شارك فيها.
ومن املهم هنا الإ�شارة �إىل �أن عمادة
الدرا�سات العليا د�شنت حدي ًثا مكتبة
طبية رقمية لتمكني من�سوبي اجلامعة
وال�ش�ؤون ال�صحية ومركز امللك عبد
اهلل العاملي للأبحاث الطبية من االت�صال
بعدد كبري من قواعد املعلومات واملجالت
والكتب الإلكرتونية املتاحة على الإنرتنت
واحل�صول على املعلومات بقدر كبري من
ال�سرعة وال�سهولة اخت�صا ًرا و�صيانة لوقت
الباحث واختزا ًال جلهده ،وهي مكتبة ذات
فائدة علمية ق�صوى للمعنيني مبختلف
جماالت الأن�شطة ال�سريرية والتعليمية
والبحثية ..وعمومًا فهي �إجناز متميز
�ضمن اخلدمات احلديثة التي تقدمها
اجلامعة لكل من�سوبي هذه املنظومة
ال�صحية العمالقة يف جماالتها الأكادميية

الدكتور عبد الرحمن الفائز العميد امل�شارك
لعمادة الدرا�سات العليا وال�ش�ؤون
الأكادميية طاقة خ َّالقة وهمة ال تفرت،
وج َّل وقته م�سخر لواجباته العلمية
والعملية واملهنية ،ومن ال�صعب ا�ستقطاع
جزء من وقته ملهمة �صحفية ،ومع ذلك
ا�ستطعنا اقتحام �سل�سلة �أدائه وعطائه
املت�صل واحلديث �إليه حول برامج
الدرا�سات العليا ،فا�ستجاب لإحلاحنا
وقال� :إن برامج الدرا�سات العليا يعود
�إىل عام 1985م حمققة ربع قرن من
اخلربات املتميزة يف جمال التدريب
على م�ستوى التخ�ص�صات املختلفة،
ويكفي اجلامعة فخ ًرا �أنها تتوىل تدريب
حوايل ربع املن�ضوين وامللتحقني بربامج
التدريب التي تتيحها الهيئة ال�سعودية
للتخ�ص�صات ال�صحية ..وقد حقق الأطباء
الذي ا�ستفادوا من برامج التدريب لدينا
�أف�ضل النتائج حمققني ن�سب جناح وتفوق
عالية ،وبالطبع ف�إن هذا يعك�س امل�ستويات
الأكادميية واملهنية الرفيعة التي تت�صف والتعليمية والبحثية واملهنية.
بها املدن الطبية بال�ش�ؤون ال�صحية واختتم الدكتور الفائز حديثه م�ؤكدًا
باحلر�س الوطني ،والكفاءات واخلربات �أن العمادة حتظى بدعم مت�صل ومقدَّر
نقل وتوطني املعرفة
وتهدف برامج الدرا�سات العليا بجامعة املتميزة لأع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة من معايل الدكتور بندر بن عبد املح�سن
امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية احلا�صلني على �أف�ضل ال�شهادات يف مركز القناوي مدير اجلامعة واملدير العام
التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية ومن الأ�ستاذ
�إىل تلبية احتياجات القطاع ال�صحي يف تدريب علمية عاملية مرموقة.

�أكرب برنامج تدريب
وزمالة للطب الباطني
يف اململكة

الدكتور را�شد بن �سليمان الرا�شد وكيل
اجلامعة للدرا�سات العليا ،وقد ا�ستطاعت
ملمو�سا وقفزات رائدة
�أن حتقق جناحً ا
ً
يف براجمها ور�سالتها وف ًقا الهتماماتهما
وتوجيهاتهما الكرمية الداعمة لها.

اعرتاف كندي قري ًبا

عال ج ًدّا من
�أطباء وطبيبات على قدر ٍ
الكفاءة واملهنية .وينت�سب للربنامج حال ًّيا
 45طبيبًا وطبيبة؛ الأمر الذي يجعله من
�أكرب برامج التدريب والزمالة يف اململكة.
ومتتد مدة الربنامج على �أربع �سنوات
يعمل خاللها املتدرب يف �أق�سام الطب
الباطني كافة ،وكذلك يف ق�سمي العناية
املركزة وطب الطواريء ،ويتوىل
عال من الكفاءة
ا�ست�شاريون على قدر ٍ
املتدرب يف كل ق�سم
يف الربنامج تقييم
ِّ

ويف ق�سم الطب الباطني جل�سنا �إىل
الدكتور يو�سف ال�صالح مدير برنامج
تدريب الزمالة العربية وال�سعودية
للطب الباطني يف مدينة امللك عبد
العزيز الطبية وا�ست�شاري �أمرا�ض
الغدد وال�سكر والأمني العام للجمعية
ال�سعودية له�شا�شة العظام ورئي�س جلنة
التدريب املحلية للطب الباطني يف الهيئة
ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية ،ف�أعرب
عن تطلع الربنامج وم�ساعيه اجلادة من
�أجل احل�صول على اعرتاف عاملي من قبل
الكلية امللكية الكندية للأطباء ،علمًا ب�أنه من هذه الأق�سام ،و ُيعقد امتحان �سنوي
يحظى باعرتاف من الهيئة ال�سعودية لكل متدرب قبيل انتقاله �إىل ال�سنة التي
للتخ�ص�صات ال�صحية واملجل�س العربي تليها ،وجتري هذه االمتحانات على
�شكل امتحان حتريري و�سريري للت�أكد
للطب الباطني.
من الكفاءة ال�سريرية.

تد�شني موقع ر�سمي
لربنامج التدريب للطب
الباطني

�أكرب برنامج باململكة

وق َدّم الدكتور ال�صالح نبذة خمت�صرة
حول الربنامج فقال :ت�أ�س�س برنامج
تدريب الزمالة يف العام 1986م ،وحتى
هذه ال�سنة فقد تخرجت فيه  18دفعة من
الأطباء ال�سعوديني بعد ح�صولهم على
الزمالة العربية �أوال�سعودية يف الطب
الباطني ،وتخرج ما جمموعه  76طبيبًا
وطبيبة يف هذا الربنامج ،ويعمل ه�ؤالء
اخلريجون الآن ا�ست�شاريني يف خمتلف
التخ�ص�صات الطبية يف جميع �أنحاء اململكة.
وتفتخر مدينة امللك عبد العزيز الطبية
بكونها رافدًا من الروافد املهمة ج ًدّا لتوفري

معايري دقيقة للقبول

وتطرق الدكتور ال�صالح �إىل معايري
القبول يف الربنامج فقال :هناك معايري
دقيقة للقبول� ،إذ ُيعقد اختبار للقبول يف
امل�ست�شفى بعد قبول املتدرب يف الهيئة
ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية
واجتيازه امتحان الطب الباطني
ويتطلب القبول احل�صول على درجة
 3من  5يف كلية الطب ،و�إكمال فرتة
االمتياز بنجاح ،بجانب تقدمي تو�صيات
من قبل ا�ست�شاريني عمل معهم .ويجب
عليه قبل قبول �أوراقه احل�صول على
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يوم املهنة الطبي الرابع

فكرة رائدة وتقليد متميز تنتهجه اجلامعات

د .ال�شميمري

د .الفايز

د .البنيان

د .العتيق

د .الزامل

د .الغيالن

عالمة جناح يف االمتحان التحريري
واملقابلة ال�شخ�صية يف الهيئة ال�سعودية
للتخ�ص�صات ال�صحية ،ويلي ذلك
اجتياز املقابلة ال�شخ�صية لدى �إدارة
الربنامج .
ومن املهم الإ�شارة �إىل �أن عدد املتقدمني

برنامج زمالة طب
الأ�سرة �أحد �أكرث الربامج
متي ًزا
للربنـامـج يف ال�سـنـة املـا�ضيـة كـان()102
متقدمـًا وقبــل منهــم فيـه ( )15وكـان
مـن بني املتقدمـني ( )6من دول اخلليج
العربية.

 %100ن�سبة النجاح

ي�ؤكد مدير تدريب الزمالة العربية
وال�سعودية للطب الباطني �أن من
ثمرات و�إجنازات هذا الربنامج التي
ت�ستحق الذكر يف هذا املقام؛ ارتفاع
ن�سبة النجاح ،وهذا م�ؤ�شر وا�ضح
على �أهمية الربنامج وعلى جناح طرق
التدريب فيه ،فن�سبة النجاح ـ يف ُج ِ ّل
ال�سنوات ـ ال تقل عن ،%90وهي ت�صل
يف الغالب �إىل  . %100وينبغي هنا
الت�أكيد على �أن الربنامج يويل �أهمية
كبرية للبحث العلمي؛ حيث بد�أ هذه
ال�سنة بطلب م�شروع بحثي علمي من
املتدربني قبل تخرجهم .كما �أنه ي�ستعد
لتد�شني العمل يف �إن�شاء موقع ر�سمي
على ال�شبكة العنكبوتية.

خربة تدريبية وا�سعة

يف مكتبه الذي يجاور مكاتب �صحيفة
(نب�ض اجلامعة) التقينا الدكتور
حممد عبد اهلل العتيق ا�ست�شاري طب
الأ�سرة ومدير برنامج التدريب لزمالة
طب الأ�سرة يف مدينة امللك عبد العزيز
الطبية فابتدرنا م�ؤكدًا �أن هذا الربنامج

اكت�سب منذ �إن�شائه ـ قبل خم�سة ع�شر �أنحاء العامل.
عامًا ـ خربة تدريبية وا�سعة ومتي ًزا يف
جناح يتجاو %90
الطاقم التدريبي واملخرجات والو�سائل
والإمكانات التعليمية ،ال�سيما و�أن البيئة ويرى مدير برنامج التدريب لزمالة
التدريبية التي يق�ضي فيها املتدربون طب الأ�سرة �أن متيز الربنامج يكمن
�سنوات التدريب الأربع حتظى بكل ما يف يف تفوق املتدربني ومتيزهم ،ومن ذلك
مدينة امللك عبد العزيز الطبية باحلر�س ح�صولهم على �أعلى ن�سبة جناح من
الوطني من خربات طبية متقدمة يف �شتى
التخ�ص�صات ،وو�سائل متنوعة ومتقدمة
يف الت�شخي�ص واملعاجلة ،ونظام متقدم
للمعلومات الطبية وال�سجالت الطبية
الإلكرتونية ،ومكتبة طبية وا�سعة مع
�إمكانية الو�صول املجاين لقاعدة معلومات
�ضخمة من املواقع الطبية الإلكرتونية.
وقد بد�أ هذا الربنامج عام ،1995
ب�إ�شراف الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات
ال�صحية و َتخ ّرج منه منذ ذلك احلني
ع�شرات الأطباء والطبيبات امل�ؤهلني بني مراكز التدريب الأخرى مبا يفوق
بالزمالة ال�سعودية والزمالة العربية  ،% 90ويدخل هذا الربنامج حتت
الذين �أخذوا مواقعهم يف تقدمي خدمة مظلة ال�ش�ؤون الأكادميية مبدينة امللك
طب الأ�سرة والرعاية ال�صحية الأولية عبدالعزيز الطبية للحر�س الوطني،
يف عدة مراكز داخل وخارج ال�ش�ؤون ويع ُّد �أحد �أكرث الربامج متي ًزا على
م�ستوى اململكة العربية ال�سعودية ،فهو
ال�صحية للحر�س الوطني.
�أول برنامج لت�أهيل الأطباء للح�صول
على الزمالة ال�سعودية يف تخ�ص�ص
توجه عاملي
وبالن�سبة لتخ�ص�ص طب الرعاية ال�صحية طب الأ�سرة .ويدعم العملية التدريبية
الأولية ـ يوا�صل الدكتور العتيق ـ ف�إن و ُيعززها وجود جامعة امللك �سعود بن
امل�ؤ�س�سات ال�صحية يف اململكة العربية عبد العزيز للعلوم ال�صحية ومركز امللك
ال�سعودية ُتقدم خدماتها العالجية عبداهلل العاملي للأبحاث الطبية ومركز
والوقائية من خالل م�ستويات اخلدمة الدرا�سات العليا .وتتوىل م�س�ؤولية
الثالثة :الرعاية ال�صحية الأولية والثانوية التدريب يف الربنامج جمموعة متميزة
واملتقدمة .وقد �شهدت ال�سنوات الأخرية من املدربني اال�ست�شاريني ال�سعوديني
حمل ًّيا وعامل ًّيا توجهًا نحو تفعيل طب وغريهم ممن لهم خربات وا�سعة يف
الرعاية ال�صحية الأولية وطب الأ�سرة التخ�ص�ص ويف العملية التدريبية.
وتو�سعًا يف توفريها على نطاق وا�سع ،كما يت�ضمن الربنامج ن�شاطات لتدريب
وقد جاء هذه التوجه تبعًا للأثر الإيجابي وتطوير املدربني من خالل فعاليات
الكبري للرعاية ال�صحية الأولية املقدمة التعليم الطبي والتطوير املهني امل�ستمر
من كفاءات طبية مدربة �سواء يف الرفع وبرنامج املدربني امل�ساعدين.
من م�ستوى الرعاية ال�صحية التي يتلقاها
املر�ضى واملراجعون� ،أو من خالل الر�ضا خ�صائ�ص طب الأ�سرة
الذي يبديه متلقو اخلدمة �أو من خالل و ُيلقي الدكتور العتيق مزيدًا من ال�ضوء
خف�ض تكاليف الرعاية ال�صحية التي على تخ�ص�ص طب الأ�سرة ،فيقول �إن هذا
ت�شهد تزايدًا مطردًا عامًا بعد عام يف كل التخ�ص�ص ـ ويطلق عليه الرعاية ال�صحية

نظام متقدم للمعلومات
الطبية ومكتبة لقاعدة
معلومات �ضخمة

الأولية � ً
أي�ضا ـ هو �أحد التخ�ص�صات
الطبية التي تقدم الرعاية ال�صحية
ملن يحتاجها وفق طبيعة خا�صة متثل
اخل�صائ�ص املميزة لهذا النوع من
اخلدمة الطبية .وت�شمل خ�صائ�ص طب
الأ�سرة ما يلي:
•تقدمي اخلدمة ال�صحية الأ�سا�سية،
العالجية منها والوقائية التي
يحتاجها كل فرد يف املجتمع.
•معاينة املر�ضى من اجلن�سني على
اختالف �أعمارهم واختالف طبيعة
�شكاواهم و�أمرا�ضهم ب�شكل دائم
ومتوا�صل.
•مراعاة اجلوانب اجل�سمية
والنف�سية واالجتماعية ب�شكل
�شمويل عند معاينة املر�ضى وتقدمي
اخلدمة العالجية لهم.
•�إدارة اخلدمة العالجية للمري�ض
وتن�سيقها من خالل التوا�صل
مع التخ�ص�صات الأخرى على
م�ستوى اخلدمة العالجية الثانوية
واملتقدمة ،ومع �أع�ضاء الفريق
الطبي من التخ�ص�صات الأخرى
مثل �أخ�صائيي التغذية والتثقيف
ال�صحي والعالج الطبيعي
وغريهم.
•العنايـة باخلـدمــات الـوقـائيـة
والتوعوية وو�سائل تعزيز
ال�صحــة على م�سـتـوى الفــرد
واملجتمع.

مثل العيون والأذن والأنف واحلنجرة
عدد كبري من املدربني
وي�ؤكد الدكتور العتيق �أن الربنامج وطب الطوارئ وطب ِالأ�شعة والطب
يفخر بعدد املدربني الكبري من الأطباء النف�سي وغريها.
والطبيبات اال�ست�شاريني يف ق�سم طب
رعاية متوا�صلة
الأ�سرة الذين يربو عددهم على 14
مدربًا وم�ساعد مدرب منوط بهم عمليات كما يق�ضى املتدربون ال�سنة الرابعة
التدريب والإ�شراف الأكادميي على �ستة والأخرية من فرتة التدريب يف مراكز
وثالثني متدربًا يف امل�ستويات الأربعة من طب الأ�سرة التي تقع يف املدن ال�سكنية
الربنامج وفق نظام التدريب املعتمد من ملن�سوبي احلر�س الوطني يف عدة مواقع.
الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية ،و تتوفر يف هذه املراكز الربامج الأ�سا�سية
ومتتد فرتة التدريب لأربع �سنوات ،وتبد�أ للرعاية ال�صحية يف نطاق معني وحمدد
ال�سنة الأكادميية من �أول �شهر �أكتوبر من الفئات ال�سكنية ما يعني �سهولة تقدمي
من العام امليالدي حيث يتم قبول ع�شرة الرعاية ال�صحية املتوا�صلة وال�شمولية،
وتقدمي برامج ال�صحة الوقائية ،وعمل
متدربني كل عام.

فرتة متهيدية

يف ال�سنة الأوىل ـ مي�ضي الدكتور
العتيق يف �شرحه ـ يق�ضي املتدربون
فرتة متهيدية مدتها �أربعة �أ�شهر
يتم فيها تقدمي حما�ضرات مكثفة يف
التخ�ص�ص مع االلتحاق بالعيادات
يف مراكز طب الأ�سرة برفقة الأطباء
اال�ست�شاريني وحتت �إ�شرافهم  .ويف
بقية ال�سنة الأوىل وعلى امتداد ال�سنتني
الثانية والثالثة ،يلتحق املتدرب بعدة
تخ�ص�صات داخل امل�ست�شفى يف فرتات
تدريبية خمتلفة �أكرثها يف ق�سم الطب
الباطني وق�سم اجلراحة وق�سم طب
الأطفال وق�سم طب الن�ساء والوالدة،
�إىل جانب التخ�ص�صات الفرعية الأخرى

برنامج رافد ملراكز الرعاية
ال�صحيــة الأوليـــة
البحوث والدرا�سات الطبية وفق
الأ�س�س العلمية .وت�شمل اخلدمات
التي تقدمها تلك املراكز اخلدمات
العالجية يف العيادات اال�ست�شارية
والعيادات املدارية التي يقوم على
التدريب فيها �أطباء ا�ست�شاريون من
نف�س التخ�ص�ص.

8

يوم املهنة الطبي

السبت  22صفـر  1431هـ املوافق  6فبراير  2010م

فعاليات يوم املهنة

توا�صل مع اجلامعات املرموقة ومراكز التدريب العاملية
بحث طبي للتخرج

و�أو�ضح يف نهاية حديثه �أن الربنامج
يعقد يف نهاية كل �سنة امتحانات للرتقية،
ويف نهاية ال�سنة الثانية يعقد امتحان
اجلزء الأول للزمالة ال�سعودية وهو
امتحان كتابي� ،أما االمتحان النهائي
للزمالة ال�سعودية فهو على جزءين كتابي
و�سريري ،وي�سمح للمتدرب بدخوله بعد
�أن يكمل �سنوات التدريب الأربع ويقدم
بحثاً طبياً متعلقاً بالتخ�ص�ص ،كما ي�سمح
له بدخول امتحان الزمالة العربية بعد
ا�ستيفاء متطلبات التدريب ذاتها.

بدايتنا متدربان

عند و�صولنا �إىل مكتب الدكتور هيثم عبد
اهلل الزامل مدير برنامج تدريب اجلراحة
ونائب مدير ق�سم جراحة احلوادث
والإ�صابات وا�ست�شاري اجلراحة كان
منهمكا يف تهيئة برنامج العمل ال�ستقبال
االعرتاف الكندي العاملي ،مع ذلك رحب
بنا و�س�ألناه �أو ًال عن تاريخ ت�أ�سي�س
الربنامج وعدد املتدربني واخلريجني
فبد�أ �إجابته بتقدمي نبذة عن تاريخ
الربنامج فقال :ت�أ�س�س الربنامج �سنة
1988م وكان عدد املتدربني �أو املقيمني
يف الدفعة الأوىل �شخ�صني فقط ،وتخرجا
�سنة 93م� ،أحدهما الدكتور خالد البداح
وي�شغل حال ًّيا من�صب رئي�س ق�سم اجلراحة
العامة يف امل�ست�شفى والآخر هو الدكتور

الربنامج التي ت�شمل االنتباه يف ال�ش�ؤون ال�صحية للحر�س الوطني،
ل�شخ�صية املتقدم واملعاملة احل�سنة معتربة ذلك فر�صة لإلقاء ال�ضوء على
برنامج التدريب للن�ساء والوالدة وهو
والأخالق �إىل جانب العلم.
•احل�صول على ثالث تو�صيات من من الأق�سام الرئي�سية التي تتمتع بقدرة
على ا�ستيعاب �أعداد متزايدة من املتدربني
ا�ست�شاريني يف اجلراحة.
ب�صورة قد تفوق بقية الربامج.

�أحمد ال�شمري مدير ق�سم جراحة امل�سالك
البولية .ويرتفع عدد املتقدمني للقبول
يف برنامج التدريب للجراحة ويتزايد
با�ستمرار ،ويتقدم لالن�ضمام �إليه �سنو ًّيا
ما يزيد عن  60متدربًا ُيقبل منهم - 4
 5وف ًقا ملعايري معينة �أهمها ح�صول
املتقدم على �أعلى درجات بني زمالئه مرحلتان متهيدية ومكثفة
ومناف�سيه يف االختبارات واملقابالت ،ويف معر�ض رده على طبيعة املقررات
مع العلم �أن املتدربني يف الربنامج الآن التي يدر�سها املتدرب والأق�سام التي
يتدرب فيها ب�شكل �أ�سا�سي �أجابنا
هم  30متدربا.
الدكتور الزامل بقوله� :إن مدة الربنامج
خم�س �سنوات يق�ضيها املتدرب على
�شروط ملزمة
�أما �شروط القبول لربنامج تدريب مرحلتني؛ الأوىل متهيدية ت�ستغرق ثالث
اجلراحة ،فت�شمل جميع جوانب املهنة� ،سنوات والثانية مكثفة على �سنتني،
وتغطي كل متطلبات النجاح والتفوق يف �أما ال�سنة الأوىل فيق�ضيها املتدرب يف
هذا الربنامج املتميز ،وهي �ستة �شروط اجلراحة العامة والثانية بني العناية
ال يقبل املتقدم للتدريب دون حتققها املركزة والطوارىء وجراحة ال�شرايني
جميعً ا ،وهذه ال�شروط هي من حيث والتجميل ،والثالثة تكون يف جراحة
املبد�أ م�شابهة ل�شروط الربامج يف معظم الأطفال وجراحة الأورام وجراحة
احلوادث والإ�صابات� ،أما ال�سنتان
الربامج الزميلة وهي:
•�أن يكون املتقدم متخرجً ا يف كلية الأخريتان فالرتكيز فيهما على اجلراحة
العامة واحلوادث � ً
أي�ضا ،وت�شمل الفرتة
الطب.
•�أال يقل معدله الرتاكمي عن التدريبية حما�ضرات وور�ش عمل وندوات
طبية على م�ستوى عاملي� .أما عن تقييــم
.3.25
•احل�صول على بطاقة ت�سجيل مهني املتدربــني واالطمئنــان على م�ستوى
حت�صيلهم العلمي والعملي فهناك خطة
من الهيئة.
•اجتياز امتحان اجلراحة من تقوم على االختبار من قبل ا�ست�شاريني
كل ثالثة �أ�شهر وب�شكل دائم.
الهيئة.
•اجتياز املقابلة ال�شخ�صية لدى

ن�سب جناح عالية

الربامج التدريبية للأطباء املقيمني
التـخـ�صـ�ص

املـدة

الدورة املكثفة يف طب العناية املركزة (وحدة العناية املركزة)

� 3أ�شهر

طب العناية املركزة (العناية املركزة )

�سنتني

الغدد ال�صماء لدى الأطفال (الأطفال ) الريا�ض وجده

�سنتني

�أمرا�ض القلب لدى الأطفال (الأطفال )

� 3سنوات

�أمرا�ض الأطفال حديثي الوالدة (الأطفال )

�سنتني

�أمرا�ض الكلى لدى الأطفال (الأطفال )

�سنتني

�أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي (الأطفال )

�سنتني

طب العناية املركزة للأطفال (الأطفال )

�سنتني

�أمرا�ض املعدية لدى الأطفال (الأطفال )

�سنتني

�أمرا�ض الأع�صاب لدى الأطفال (الأطفال )

ثالث �سنوات

جراحة الأنف والأذن واحلنجرة (الأطفال )

�سنتني

طب طوارئ الأطفال  /البالغني ( برنامج م�شرتك )

�سنتني

طب الأمرا�ض اجللدية (الأ�رسة واملجتمع )

�سنة

الأمرا�ض الروماتيزمية (الباطنة )

�سنتني

�أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي (الباطنة )

ثالث �سنوات

الأمرا�ض املعدية (الباطنة )

�سنتني

الأمرا�ض ال�صدرية (الباطنة )

�سنتني

�أمرا�ض الكلى (الباطنة)

�سنتني

الأمرا�ض الغدد ال�صماء (الباطنة )

�سنتني

�أمرا�ض القلب

ثالث �سنوات

طب الأورام لدى الن�ساء

ثالث �سنوات

العناية التلطفية

�سنتني

�أمرا�ض العقم

�سنتني

جراحة �إ�صابات العظام ( اجلراحة )

�سنتني

التخدير لدى الأطفال ( برنامج م�شرتك )

�سنتني

�أمرا�ض الدم لدى الكبار

�سنتني

الطب النف�سي للأطفال واملراهقني

�سنتني

من جهة �أخرى لفت الدكتور هيثم الزامل
�إىل �أن اخلريجني يتميزون بكونهم
يح�صلون على املراتب اخلم�سة الأوىل
�سنوياً يف اختبارات الهيئة ال�سعودية
للتخ�ص�صات ال�صحية ،كما ح�صل يف
ال�سنوات الثالثة الأخرية  ،معتربا �أن
هذا الأمر من الإجنازات احلقيقية التي
ت�سجل للربنامج ،وعن مزيد من الإجنازات
قال� :أجنز الربنامج عدة �أبحاث علمية
على م�ستوى رفيع للمتدربني ن�شر عدد
منها يف املجالت العلمية اجلراحية ،ومن
الإجنازات امللمو�سة �أي�ضا ال�شعور مبدى
ترحيب امل�ؤ�س�سات ال�صحية بخريجينا وال
نن�سى �أن نذكر �أن لدينا اخلطة التي ُذكرت
�ساب ًقا ال�ستقبال جلنة الإعرتاف العلمي
الكندي بالربنامج ،كما ال نن�سى ن�سبة
جناح اخلريجني وهي من �أهم الإجنازات
حيث ت�صل �إىل  %100يف كثري من الأحيان.
واختتم الزامل حديثه بالت�أكيد على �أهمية
�سعي الربنامج ب�شكل دائم �إىل �إ�شاعة
�أجواء من العالقات العائلية واملودة
بني املتدربني بهدف بث روح التعاون
والعمل كفريق واحد حيث يعمل دائمًا
على التعامل ب�شفافية ،واحلر�ص على
التوا�صل معهم وفتح جميع الأبواب
ل�سماع مالحظاتهم واقرتاحاتهم لتح�سني
الأداء وتطويره.

قدرة على اال�ستيعاب

ا�ستهلت الدكتورة نادية علي الغيالن
ا�ست�شارية ن�ساء ووالدة وطب �أجنة
ومديرة برنامج تدريب الأطباء املقيمني
للن�ساء والوالدة بتقدمي ال�شكر لـ (نب�ض
اجلامعة) على حر�صها و�سعيها لإبراز
�إجنازات برامج الدرا�سات العليا م�ؤكدة
�أن هذه اخلطوة تع ُّد �إ�ضافة ممتازة جلميع
الربامج يف مدينة امللك عبد العزيز الطبية

زخم يف املهمات

ويف حديثها عن برنامج تدريب الأطباء
املقيمني للن�ساء والوالدة قالت �إن هذا
الربنامج ميكن و�صفه ب�أنه الأحدث
والأ�صغر عمراً بني الربامج الأخرى؛ وذلك
لأنه ت�أ�س�س عام 1995م وكانت مدته 4
�سنوات وقتها و�أ�صبحت الآن � 5سنوات،
وتنق�سم الدرا�سة فيه �إىل مرحلتني� ،أوالهما
مدتها ثالثة �سنوات متهيدية ،ويف الأخرى
ينهي املتدرب الربنامج خالل عامني �أكرث
زخمًا وكثافة من حيث املهام والواجبات.
�أما االق�سام الأبرز التي يتدرب بها فهي
غرفة الوالدة من خالل دورات مكثفة
والطوارىء ودورات �إجبارية يف ق�سم
الأورام الن�سائية وق�سم العظم و�أطفال
الأنابيب وق�سم طب الأجنة واحلمل
اخلطر بالإ�ضافة �إىل دورات ثانية يف
ق�سم العناية املركزة والعناية املركزة
حلديثي الوالدة وطب امل�سالك البولية
واملختربات وق�سم علوم الأمرا�ض
بالإ�ضافة �إىل دورات اختيارية.

�سمعة طيبة

�أكدت الدكتورة الغيالن �أن عدد الدار�سني
يف الربنامج يتفاوت وفق عدد املتقدمني؛
لكنه قادر على ا�ستيعاب مقبولني جدد
�شخ�صا
حيث ي�صل عدد املنخرطني فيه ً 22
من �أ�صل  30متقدمًا ،وهناك ا�ستعداد يف
الفرتة القادمة لقبول � 8آخرين ،ال�سيما و�أن
�إمكانات امل�ست�شفى كبرية ومتطورة بحيث
ال يحتاج الربنامج �أحيا ًنا �إىل التدري�س يف
م�ست�شفيات خارجية �إال يف حاالت معينة،
حيث يدر�س بع�ض املتدربني يف م�ست�شفيات
خارج الريا�ض �أو اململكة �أو يف دول مثل
فرن�سا وكندا لالرتقاء مب�ستوى اخلريجني.
ونوهت �إىل �أن ن�سبة النجاح يف املقررات
ت�صل �إىل  %90و�أكرث ،ويحظى االبتعاث
اخلارجي بدعم ال�ش�ؤون الأكادميية
للدرا�سات العليا وق�سم الن�ساء والوالدة،
وقد عاد عدد من املبتعثني من قبل الربنامج
بعد الدرا�سة يف اخلارج لي�شغلوا منا�صب
�إدارية يف الق�سم .وتعد ال�سمعة التي
حققها الربنامج حافزا لبع�ض الراغبني
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�أداء فريــــد
ومتميـــز
يع ُّد اال�ستثمار الب�شري �أف�ضل �أنواع اال�ستثمارات على الإطالق ،خا�صة يف جمايل
التعليم وال�صحة ال َّلذ ْين ُي�شكالن بنية وع�صب هذا النوع من اال�ستثمار ،وهما م�ؤهالن
�أ�سا�سيان يهيئان للإن�سان �إمكانية توظيف قدراته العقلية واجل�سمية للم�ساهمة
يف عمليات البناء والتطوير يف خمتلف جماالت التنمية تعليمية كانت �أو اجتماعية
�أو اقت�صادية �أو ثقافية .ولذا ف�إن لهما �أولوية ق�صوى يف ذهن املُ ِ ّ
خطط ال�سعودي
ور�ؤيته اال�سرتاتيجية .ولعل املتابع واملراقب ي�شهد ما حتظى به العلوم ال�صحية يف
بالدنا من منزلة ومكانة رفيعة لدى والة �أمرنا ،ومن اهتمام قائم على �إدراك ووعي
كامل منهم ب�أهمية التعليم ال�صحي يف ت�أهيل �أبناء الوطن ورفع قدراتهم يف املجال
الطبي ،وتنمية خرباتهم و�صقل مهاراتهم من خالل الربامج التدريبية والأن�شطة
العلمية املتخ�ص�صة يف الداخل واخلارج لتمكينهم من تقدمي رعاية �صحية متطورة..
وت�ؤكد رعاية خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لفعاليات يوم
املهنة الطبي الرابع ـ التي تقام يف رحاب هذه اجلامعة لأول مرة ـ مدى اهتمام
الدولة بالتعليم الطبي ومب�ستقبل طالب الكليات ال�صحية ،وتدل داللة عميقة على
اهتمامه  -حفظه اهلل  -بتطوير املجال الطبي تعليمًا وتدريبًا وممار�سة ،فما �سالمة
املواطن والأمن ال�صحي للمجتمع �إال هدف ُ
يدخل يف �صميم اهتماماته و�أولوياته.
ويدخل يوم املهنة �ضمن الفعاليات الهادفة �إىل بناء ذهنية علمية لدى اخلريج
وتنويره و�إر�شاده �إىل التخ�ص�ص الأقرب �إىل نف�سه وميوله وقدراته وبالتايل
ي�ستطيع �أن يتفوق ويربز فيه .وترتكز �أهم �أهداف هذا الن�شاط العلمي يف متليك
الطالب املتخرج القدرة على تقدمي �أداء متميز ،وعلى التخطيط مل�ستقبله العملي
وفق ر�ؤية �سليمة ووا�ضحة خدمة ملجتمعه ووطنه .وتتيح له برامج هذا اليوم
فر�صة التعرف على اجلهات وامل�ؤ�س�سات ال�صحية والطبية يف القطاعني العام
واخلا�ص وعلى ن�شاطها و�إمكاناتها العلمية والتقنية والتدريبية وما يتوافر
لديها من وظائف ي�ستطيع من خاللها ا�ستثمار ما تراكم لديه من معلومات
وخربات خلدمة جمتمعه ،كما تتيح له فعاليات اليوم التعرف على اجلهات
اخلارجية التي �سيتعامل معها م�ستقب ًال لتو�سيع و�إثراء قاعدة معلوماته
يف التخ�ص�ص الذي يختاره ،وعلى طرق البحث عن الوظيفة املنا�سبة.
ويف الناحية املقابلة ف�إن يوم املهنة يع ُّد بادرة وفكرة رائدة وذات قيمة عالية و ُبعد
ا�سرتاتيجي انتهجته اجلامعات ل ُتم ِكّن امل�ؤ�س�سات الطبية بالقطاعني العام واخلا�ص
من التعرف على الطالب وتخ�ص�صاتهم وا�ستقطاب املتميزين منهم مبا يتنا�سب
مع �أن�شطتها وخدماتها ،كما �أنه يو ِ ّثق العالقات بينها وبني اجلامعات ويمُ ِهّد �إىل
�إقامة �شراكة تعاونية بينهما خدمة لرباجمهما املتماثلة يف هذا املجال.

د .بندر بن عبد املح�سن القناوي
مدير اجلامعة
املدير العام التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني
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�ضمن �أهداف يوم املهنة

�شراكة بني اجلامعات وم�ؤ�س�سات القطاع ال�صحي
يف االلتحاق بالربنامج من دول خليجية املقبولني فيه ون�سبة النجاح يف الربامج
جماورة مثل الكويت والإمارات ،و�أكدت واملقررات ،وقدم لنا كذلك نبذة عن �أهم
يف نهاية حديثها ا�ستعداد الق�سم للوفاء الإجنازات التي حققها التعليم الطبي
مبتطلبات االعرتاف الكندي والعاملي .بالدرا�سات العليا.

برناجما
321
ً

ويف مركز الدرا�سات العليا كان لنا
موعد م�سبق مع الدكتور ع�صام البنيان
ا�ست�شاري طب الأطفال ومدير التعليم
الطبي مبركز الدرا�سات العليا ،فا�ستقبلنا
مرحبًا كعادته ثم بد�أ باحلديث عن
برامج التدريب و�أهدافها فقال� :إن
�إن�شاء الربامج التدريبية للأطباء
املقيمني لدى م�ست�شفيات ال�ش�ؤون
ال�صحية باحلر�س الوطني ا�ستهدف يف
الأ�سا�س ا�ستقطاب الأطباء اخلريجني
احلا�صلني على معدل تراكمي  3فما
فوق ،وذلك لإعداد كوادر �سعودية
ذات ت�أهيل عال لرفع م�ستوى اخلدمة
ال�صحية يف �شتى املجاالت ،حيث يبلغ
عدد الأطباء املقيمني يف الوقت احلايل
 321طبيبًا وطبيبة على وجه التقريب
موزعني على  21برناجمًا تدريب ًّيا تخولهم
للح�صول على �شهادتي البورد العربي
والبورد ال�سعودي اللتني تعادالن درجة
الدكتوراه مهنياً بح�سب لوائح و�أنظمة
الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية.
كما قدم لنا الدكتور البنيان معلومات
متكاملة ومحُ َدّثة وفق �آخر الأرقام
والإح�صائيات لعام 2009م ت�أكيدًا
ملا ت�شهده هذه الربامج والزماالت من
تقدم م�ستمر ،وجاءت هذه املعلومات
ابتداء مبدة درا�سة كل برنامج و�أعداد

اعرتاف واعتماد

وا�ستناد ًا �إىل االحتياجات احلالية
وامل�ستقبلية للم�ست�شفيات التابعة
للحر�س الوطني ـ يتابع الدكتور البنيان
مو�ضحً ا ـ فقد مت االعرتاف بربامج
التخ�ص�صات الدقيقة التي تغطي غالبية
الأق�سام الطبية ،ويبلغ عددها  29برنامج
تخ�ص�ص دقيق ،معظمها مت االعرتاف
بها من الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات
ال�صحية والباقي قيد االعرتاف ،وت�ضم
 59طبيباً وطبيبة ،علماً ب�أن �أطباء
الزمالة يتم اعتمادهم يف التخ�ص�صات
بعد �إكمالهم الربامج التدريبية للأطباء
املقيمني بنجاح.

�أهداف عامة وخا�صة

وتناول الدكتور البنيان الأهداف العامة
واخلا�صة فقال :يعمل ق�سم التعليم
الطبي لتحقيق نوعني من الأهداف هما:
هدف عام :وهو موجه للجمهور والعامة
عن طريق ال�سعي �إىل تقدمي �أف�ضل
اخلدمات الطبية وال�صحية للمر�ضى
وذلك عن طريق توظيف الأطباء املقيمني
وم�ساعدتهم باحل�صول على تدريب عايل
اجلودة واال�ستفادة من خربات الأطباء
�إجنازات مهمة
املدربني اال�ست�شاريني الذين �سبقوهم
يف املجاالت املختلفة وخا�صة بالن�سبة ثم حتدث عن �أهم �إجنازات املركز وقال
للتخ�ص�صات النادرة غري املتوفرة وذلك �إنها ترتكز يف ارتفاع عدد املقبولني تبعاً
حلاجة الأق�سام لزيادة عدد الأطباء
ملخ�صا تفا�صيل هذه
املقيمني فيها،
ً
الإجنازات يف الآتي:
مت قبول  84طبيب وطبيبة يف امل�ستوىاملجمــــــوع
الأول يف جميع التخ�ص�صات الطبية للعام
11
االكادميي  2010 – 2009م.
ارتفاع عدد الأطباء املقيمني املتخرجني2
من الربامج التدريبية ب�شكل ملحوظ يف
2
جميع امل�ستويات.
3
ـ االحتفال بيوم الطبيب املقيم �سنوياً
والذي يعد من �أهم ما ن�سعى �إليه وذلك
5
لتوطيد عالقات الأطباء املقيمني ببع�ضهم
3
وفتح باب النقا�ش لهم مع الأطباء املدربني
1
و�إدارة التعليم الطبي والإدارة العليا يف
هذه املنظمة وال�سعي �إىل دعوة متحدثني
1
خارجيني لإثراء معلومات �أطبائنا املقيمني
1
واحلر�ص على دعوة ممثلني من الهيئة
2
ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية للتوا�صل
1
مع الأطباء .
ـ تكرمي الأطباء املقيمني املتميزين والأطباء
7
الذين حر�صوا على �سرعة �إنهاء ملفات
10
املر�ضى الطبية و الأطباء املدربني الذين
2
متيزوا يف طريقة تدريبهم وحر�صهم على
�إي�صال املعلومات للأطباء املقيمني .
9
ـ حث الأطباء املقيمني على تقدمي الأبحاث
5
ومكاف�أتهم على ذلك يف حال متيز البحث
6
املقدم.
ـ ال�سعي لنيل موافقة كلية اجلراحني
5
امللكية الكندية لالعرتاف برباجمنا
2
التدريبية للأطباء املقيمني حيث مت
6
االنتهاء من ق�سم الأطفال ونحن ب�إنتظار
املوافقة ويتم االن العمل على ق�سم طب
الباطنة وطب الطوارئ .
ـ امل�ساهمة البناءة بتطوير ورفع مهارات

املقبولون يف خمتلف الربامج
الق�ســــــــــــــــــــــــــم
الطب الباطني
طب الأع�صاب
طب الأمرا�ض اجللدية
طب الأمرا�ض النف�سية
طب اجلراحة العامة
جراحة العظام
جراحة العيون
جراحة الأنف والأذن واحلنجرة
جراحة امل�سالك البولية
جراحة التجميل
جراحة املخ والأع�صاب
الن�ساء والوالدة
طب الأطفال
طب الأع�صاب لدى الأطفال
طب الأ�رسة واملجتمع
طب الطوارئ
طب الأ�شعة
طب التخدير
ال�صيدلية
الأ�سنان
املختربات

يف برامج الزماالت للتخ�ص�صات الدقيقة.
�أما الأهداف خا�صة فت�شمل:
 .خلق جيل جديد من الأطباء امل�ؤهلني
ت�أهي ًال عاليًا ،وتوفري الفر�ص الالزمة
لهم لزيادة وتطوير معلوماتهم
الطبية ومهاراتهم الإكلينيكية،
تخولهم
و�إك�سابهم املهارات التي ِ ّ
لتحمل امل�سئولية م�ستقب ًال ك�أطباء
متميزين ي�شار �إليهم بالبنان .
.توفري تدريب عايل امل�ستوى جلميع
الأطباء املقيمني و�أطباء الزماالت
ملوا�صلة معارفهم وقدراتهم التعليمية
يف النواحي الفنية والإكلينيكية والتي
تعطيهم الرباعة للتدريب يف املجاالت
الطبية والتخ�ص�صات الدقيقة .
.امل�شاركة يف برامج تدريب الأطباء
املقيمني املتوفرة يف جميع �أنحاء
اململكة عن طريق التعاون مع
خمتلف املراكز التدريبية الأخرى .
.دعم الكوادر ال�سعودية الطبية
وجعل الأولوية لهم من خالل
تدريبهم وتوفري كافة املعلومات
الطبية والإكلينيكية الالزمة لهم �سعياً
ل�سعودة الوظائف الطبية بكفاءات
�سعودية مدربة وم�ؤهلة ت�أهيال عالياً .
.االهتمام بالتدريب العملي للمتدربني
لتمكينهم من ا�ستخدام �أحدث معدات
التقنية املتقدمة امل�ستخدمة يف جماالت
الت�شخي�ص والفح�ص والعالج .

ر�ؤ�ساء الأق�سام واال�ست�شاريني ومدراء
الربنامج ب�إقامة ور�ش عمل الهدف منها
تنمية قدرات املدربني للرفع من م�ستوى
التدريب الطبي والعلمي املوجه للأطباء
املقيمني يف مدننا الطبية ب�شكل خا�ص
واململكة ب�شكل عام .
ـ ال�سعي لإقامة ور�ش عمل تدريبية حيث مت
�إقامة ور�شة عمل للأطباء والطبيبات.

يف يوم املهنة الطبي

معرفة كافية
خلريجينا

�أهداف حتققت

ال�سعي واملثابرة لتطوير التعليم
الطبي ومهارات املتدربني ومعلوماتهم
الطبية .
احلر�ص على �إ�ستمرار متيز ال�شئون
ال�صحية باحلر�س الوطني من خالل
العمل على تنمية مهارات �أطبائها
لت�صبح من املنظمات العاملية التي ي�شار
لها بالبنان .
العمل على ملء الوظائف الطبية ال�شاغرة
والنادرة ب�أطباء �سعوديني ذو كفاء عالية
من خريجي الربامج التدريبية وبرامج
الزماالت.
توفري اجلو الناجح للطبيب املقيم وطبيب
التخ�ص�ص الدقيق وذلك ب�إتاحة الفر�ص
لهم وتقدمي الدورات التدريبية لهم والتي
لها دور يف تطورهم و�إمناء معلوماتهم.
ال�سعي للتدريب وفق املعايري الكندية
متمثال بنيل موافقة كلية اجلراحني امللكية
الكندية لالعرتاف برباجمنا التدريبية
املوجهة للأطباء املقيمني.

يوم املهنة من �أهم الفعاليات التي تقيمها اجلامعات للطالب حديثي التخرج� ،إذ
�أن كل الأن�شطة التي يرتكز عليها برنامج يوم املهنة ت�ستهدف م�ساعدتهم على
تو�سيع دائرة قناعاتهم ويقينهم �إزاء التخ�ص�صات املنا�سبة التي يختارونها
�سعيًا �إىل تنمية معلوماتهم العلمية وخرباتهم العملية ملوا�صلة الدرا�سات العليا
والتدريب داخليًا �أو خارجيًا ،كما تهيئ لهم فعاليات اليوم فر�صة االطالع على
الوظائف املتاحة يف امل�ؤ�س�سات الطبية بالقطاعني احلكومي والأهلي ،والوقوف
على براجمها يف التدريب والتعليم امل�ستمر ،ال �سيما تلك التي توفرها الهيئة
ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية� ،أما على امل�ستوى اخلارجي فيتعرفون على فر�ص
االبتعاث اخلارجي التي توفرها اجلامعات ال�سعودية وبرنامج خادم احلرمني
ال�شريفني لالبتعاث ،ويتعرفون كذلك على اجلامعات العاملية التي �ست�ستقبلهم،
وعلى �أنظمتها ومناهجها وو�سائلها يف التعليم العايل والتدريب ال�سريري.
وي�شارك يف فعاليات يوم املهنة الرابع ـ الذي تنظمه هذه املرة ـ جامعة امللك �سعود
بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية وبناء على دعوة منها ـ حما�ضرون وخرباء من
الداخل واخلارج على م�ستوى عال من الكفاءة والتجارب الغنية بغر�ض �إطالع
الطالب على الإمكانات العلمية والفنية والتقنية املتوفرة لدى اجلهات التي يعملون
فيها ،بجانب ما هو متاح من فر�ص التدريب والت�أهيل والإعداد املهني الرفيع.
ويهدف يوم املهنة ب�صفة �أ�سا�سية �إىل تقوية الروابط والو�شائج بني اجلامعات
واجلهات العاملة يف املجال الطبي ،وتنمية �أطر التعاون معها عرب �شراكات فاعلة
وم�ستمرة تخدم �أهداف الطرفني وت�صب يف م�صلحة املجتمع ال�سعودي ..وب�صفة
عامة ف�إن طالبنا وخريجينا �سيتزودون من خالل هذه الفعاليات باملعرفة الكافية حول
كيفية �إعداد ال�سرية الذاتية والبحث عن الوظيفة املنا�سبة يف املوقع املنا�سب ،وعلى
الإجراءت املتعلقة باملقابالت ال�شخ�صية وكيفية اال�ستعداد لها الجتيازها بنجاح،
ويف الوقت نف�سه ف�إن اجلهات وامل�ؤ�س�سات الطبية �ستهيئ لها الفعاليات �إمكانية
تكوين ر�ؤية وا�ضحة عن مناهج الكليات ال�صحية وتخ�ص�صاتها وم�ستويات طالبها
وبالتايل تت�سنى لها �إمكانية ا�ستقطاب الكفاءات الطموحة منهم مبا يتنا�سب و�أن�شطتها.
وت�أتي رعاية خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لهذا اليوم ت�شري ًفا
للجامعة وت�أكيدًا على �إدراكه العميق ـ حفظه اهلل ـ لأهداف هذه الفعاليات و�أبعادها
يف تنوير هذه الكوادر الواعدة من اخلريجني بفر�ص التوظيف والتدريب واالبتعاث،
وتدل داللة وا�ضحة على اهتمامه ووعيه ب�أهمية حتقيق �شراكة حقيقية وفاعلة بني
اجلامعات والقطاعات الطبية يف الداخل واخلارج ،ف�ض ًال عن االرتباط باجلامعات
العاملية املرموقة التي تتيح فر�ص التعليم والتدريب لأبنائنا.

جتربة ناجحة

وخ ُل�ص الدكتور البنيان يف حديثه معنا
�إىل الت�أكيد ب�أن برامج تدريب الأطباء
املقيمني وبرامج الزماالت �شكلت جميعها
جتربة ناجحة لل�شئون ال�صحية باحلر�س
الوطني يف ال�سنوات املا�ضية ،ويف تطور
م�ستمر وهذا يت�ضح من خالل الإجنازات
التي حققتها تلك الربامج .
وتابع مو�ضحً ا عندما ينهي الطبيب املقيم
االمتحانات التي تعقد حتت مظلة الهيئة
ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية؛ ف�إنه
ينهي الربنامج بنجاح ويح�صل على
�شهادة م�صدقة بذلك ،ويبد�أ باحل�صول
على الدرجات الطبية الوظيفية والتدرج
بح�سب ال�سلم الطبي الوظيفي.

.1د .يو�سف بن عبد اهلل العي�سى
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية  -عميد كلية الطب

خريجو الربامج التدريبية
الق�سم
الطب الباطني
طب الأع�صاب
طب الأمرا�ض اجللدية
طب الأمرا�ض النف�سية
طب الأطفال
طب اجلراحة العامة
جراحة العظام
جراحة امل�سالك البولية
جراحة التجميل
طب الن�ساء والوالدة
طب الأ�رسة واملجتمع
طب الطوارئ
طب الأ�شعة
الأ�سنان
التخدير
املجموع

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
4
7
2
1
4
7
25

5
5
2
1
6
19

7
5
4
1
1
1
4
4
5
32

5
8
1
1
1
2
6
6
30

7
6
2
2
1
2
6
1
3
6
36

6
9
4
2
4
5
2
6
1
39

5
1
2
1
8
2
2
1
1
5
6
3
2
6
43

4
1
1
1
7
4
2
7
2
4
6
3
41

6
1
1
1
6
4
1
2
8
3
2
5
2
42
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انت�شار كليات الطب وم�ستقبل التعليم الطبي يف اململكة

كليات الطب تقدم خدمات �صحية عرب مراكزها الأكادميية وتخدم البحث العلمي
مناهـج كليــات الطـــب تنطلـق مـن مبــد�أ التعليــم املبني على املخرجات
�إ�شراك املجتمع يف مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم بكليات الطب

ملمحا ح�ضار ًّيا ي�ؤكد توجهات الدول �إىل بناء نف�سها باالعتماد على �أبنائها ،وهذا ما اعتمدته اململكة
�صحة الإن�سان حمور خطط التنمية يف �أي دولة تن�شد التطور والنه�ضة ،ولذلك ف�إن �إن�شاء اجلامعات يع ُّد ً
العربية ال�سعودية يف خططها احلديثة على يد خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل مما يد ِّلل على مدى �إدراك القيادة الر�شيدة لأهمية العلم يف حتقيق ذاتية الدولة وا�ستقاللية
�سيا�ساتها وقراراتها.
وركزت فل�سفة التعليم العايل على املُن َتج النهائي� ،أي تخريج كفاءات عالية امل�ستوى حتمل العلم يف كفة واخلربة يف الكفة الأخرى؛ ال �سيما يف التخ�ص�صات ال�صحية والطبية ،وجتاوزت يف هذه التخ�ص�صات
مرحلة (الكم) �إىل (الكيف)..
ومع �إن�شاء اجلامعات تع َّددت كليات الطب ـ والكليات ال�صحية عمو ًما ـ وتوزعت على خمتلف مناطق اململكة ،فما �أهداف هذا التو�سع؟ وما �آثاره �سوا ًء بالإيجاب �أو ال�سلب على م�ستويات اخلريجني والبيئات
املحيطة وعلى الوطن عمو ًما؟ وما عالقة هذه الكليات ببع�ضها من حيث املناهج والن�شاط البحثي؟ للإجابة على هذه الأ�سئلة ا�ست�ضافت (نب�ض اجلامعة) عددًا من اع�ضاء هيئة التدري�س والطالب ،ون�ست�أذن
القارئ لي�صحبنا يف التعرف على ر�ؤاهم يف هذا اخل�صو�ص.

د .حممد اخلازم

�أ.د .حمي الدين جمذوب

 %20عدد الأطباءال�سعوديني.
اعتدل الدكتور حممد اخلازم العميد
امل�شارك لل�ش�ؤون الأكادميية و�ش�ؤون
الطالب بكلية العلوم الطبية التطبيقية
يف جل�سته حني �س�ألناه عن الأهداف
والتطلعات املرتتبة على انت�شار
كليات الطب وم�ستقبل التعليم الطبي
يف اململكة؟ وقال� :أعتقد ب�أن احلاجة
�إىل تخريج مزيد من الأطباء هي التي
تفر�ض احلاجة �إىل �إن�شاء مزيد من
الكليات الطبية باململكة� ،إذ �إن عدد
الأطباء ال�سعوديني مبختلف القطاعات
ال�صحية ال�سعودية اليزيد عن ع�شرين
يف املائة من عدد الأطباء ب�شكل �إجمايل،
ويف بع�ض املناطق اليتجاوز �إثنني يف احتياجات تنا�سب امل�ستجدات
املائة .و�أحد الأ�سباب يف تدين ن�سبة يف مكتبه الذي يقع يف م�سار مدخل
كلية ال�صحة العامة واملعلوماتية
ال�صحية ا�ستقبلنا الدكتور وليد �أحمد
البديوي رئي�س ق�سم �إدارة الأنظمة
ال�صحية واجلودة مرحبًا ثم ابتدر
حديثه ِّ
ملخ ً�صا �أهم �أهداف انت�شار
كليات الطب يف الآتي:
ـ �سد احتياجات الكادر ال�صحي يف
اململكة العربية ال�سعودية مبا يتنا�سب
مع امل�ستجدات ،ومنها التغري يف عدد
عدد الأطباء هو عدم ق�صور م�ؤ�س�سات ال�سكان ويف منط الأمرا�ض.
التعليم العاليم باململكة يف توزيع ـ الو�صول �إىل �سعودة كاملة يف القطاع
جهودها على خمتلف التخ�ص�صات التي ال�صحي.
يحتاجها الوطن� ،إذ ت�شري الإح�صاءات ـ تغطية امل�شاريع الكربى يف جميع
�إىل تخريج مايقارب ثالثة ماليني طالب القطاعات ال�صحية.
يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل املختلفة ـ اال�ستفادة من امليزانية املخ�ص�صة
باململكة خالل العقود الثالثة املا�ضية ،لهذه الأغرا�ض.
بينما مل يتجاوز عدد املتخ�ص�صني يف
املجاالت الطبية وال�صحية منهم مائة �أرقام قيا�سية عاملية
�ألف خريج ،وهور رقم متوا�ضع جد ًا ون�ستطلع ر�أي الدكتورة هيا الفوزان
مقارنة مبن تخرجوا يف تخ�ص�صات عميدة كلية التمري�ض بالريا�ض حول
انت�شار كليات الطب؟ فا�ستهلت حديثها
�أخرى.
قائلة :نتيجة لدعم الدولة ـ حفظها اهلل
ـ بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك
تغطية طبية طرفية
وعلى بعد �أمتار قليلة من مكتبه ن�ست�أذن عبد اهلل بن عبد العزيز ـ حفظه اهلل ـ فقد
بالدخول على الأ�ستاذ الدكتور حمي حقق التعليم اجلامعي قفزات كبرية
الدين جمذوب مدير ق�سم التعليم الطبي �أثمرت عن انت�شار الكليات اجلامعية
�سبع و�سبعني حمافظة
بكلية الطب ونطرح عليه ذات ال�س�ؤال ،يف �أكرث من ٍ
ف�سارع �إىل القول :هناك حاجة ما�سة بعد �أن كانت حم�صورة يف �سبع ع�شرة
للأطباء يف اململكة �إذ ميثل الأطباء
ال�سعوديون حتى الآن �أقل من %25
من جمموعة الأطباء العاملني باململكة،
وانت�شار كليات الطب بهذا احلجم
املت�سارع ي�ساعد كثريًا يف �سد هذه
الفجوة ،كما �أن انت�شار هذه الكليات
جغرافيًا يف كل �أنحاء اململكة ي�ساهم
� ً
أي�ضا يف تغطية اخلدمات باملناطق
الطرفية ،فمثال يوجد الآن ب�ضع
�أطباء يف مناطق جيزان والقريات
وغريها ..و�إن�شاء كليات طب يف تلك
املناطق �سي�سهم قطعًا يف توفري �أطباء
م�ستمرين فيها..

�إن�شاء كليات الطب
يخدم املجتمع

د .وليد �أحمد البديوي

حمافظة ،حيث و�صل عدد اجلامعات �إىل
 24جامعة حكومية و � 9أهلية حمققة
بذلك �أرقاما قيا�سية عاملية .وعليه فمن
اجلميل انت�شار كليات الطب وذلك
لتغطية حاجة جميع املناطق على
�أن ال يكون ذلك على ح�ساب جودة
وكفاءة خمرجات تلك الكليات ،فيجب الأكادميية� ،أو يف تطوير البحث العلمي
عرب مراكزها البحثية ،لكن ال�سلبية
مراعاة الكم والكيف.
التي �ستواجهها الكليات اجلديدة
ـ وهي ال�سلبية الرئي�سة مل�ؤ�س�سات
ت�صور �شامل لكل النواحي
ر�أينا �إ�شراك طالب الطب يف هذا التعليم العايل اجلديدة يف اململكة ـ
اال�ستطالع لال�ستئنا�س بر�أيهم تتمثل يف �ضعف التخطيط والإعداد
باعتبارهم املعنيني بقيام هذه الكليات لتلك الكليات ،وبالتايل �ضعف القدرات
فبد�أنا بالطالب حممد عبد اهلل النمر �سواء القدرات الب�شرية �أو املعملية
من كلية الطب الذي �أدىل بدلوه يف �أو التدريبية ،واخل�شية م�ستقب ًال من
هذا املو�ضوع م�شريًا �إىل �أن من �أهم توا�ضع املخرجات بنا ًء على �ضعف
الأهداف والتطلعات النت�شار كليات املدخالت ..ومن ال�سلبيات كذلك
الطب �أن يكون ت�صور التعليم فيها تزاحم عدد كبري من كليات الطب يف
�شامال لكل النواحي واملتطلبات من مدينة واحدة كمدينة الريا�ض؛ مما
هيئة التدري�س ونظام التعليم ،و�أن يقل�ص فر�ص التدريب �أمام كل منها
يكون ذلك متزامنا مع منوها العددي وح�صره على م�ست�شفيات ومراكز
�أي �أن ال تهمل تطورها العلمي على حمددة .ال�سلبية الأخرى التي �أتوقع
ن�شوءها م�ستقب ًال تكمن يف عدم توفر
ح�ساب زيادة �أعداد املقبولني.
برامج التدريب التخ�ص�صية العليا
ب�شكل كاف وجيد يف اململكة ،حيث
خ�شية من �ضعف املدخالت
لكل من�ش�آت �أو م�ؤ�س�سات جديدة مزايا �أن كليات الطب مهمتها تخريج
ورمبا بع�ض ال�سلبيات ،فما مزايا الطبيب العام الذي يحتاج بعد ذلك
انت�شار اجلامعات؟ وهل ثمة �سلبيات لاللتحاق بربنامج تدريبي مهني لأجل
م�صاحبة؟ حتدث يف البداية للإجابة التخ�ص�ص...
عن هذا ال�س�ؤال الدكتور اخلازم فقال:
�سلبيات طفيفة
ُيعدِّد الدكتور املجذوب يف البداية
املزايا املقرتنة بانت�شار كليات الطب
قبل �أن يتطرق �إىل بع�ض ال�سلبيات،
في�ستهل حديثه :من املزايا توفري
الأطباء كما �أ�سلفنا ،كما �أن قيام كليات
الطب ي�ساهم يف رفع م�ستوى اخلدمات
ال�صحية والبحث العلمي مبا يلبي
احتياجات وحاجات املجتمع الذي
طبعاً لي�س هناك �شك يف �أن الكليات تخدمه� ،إ�ضافة �إىل �أن وجود الطالب
اجلديدة �ست�سهم يف �سد االحتياجات � ً
أي�ضا يخدم املنطقة يف تقدمي اخلدمات
التنموية ال�صحية �سواء بتخريج و�إثراء البحث العلمي ،ف�ض ًال عن
مزيد من الأطباء� ،أو بامل�ساهمة يف دفع عجلة التنمية يف جميع املناحي
تقدمي اخلدمات ال�صحية عرب مراكزها االقت�صادية واالجتماعية والثقافية

تقدمي خدمات
�صحية جليلة

مما ي�ساهم يف حدوث تقدم نوعي مع �أطباء من اخلارج ،و�إنعا�ش روح
متكامل للمناطق التي توجد حول التناف�س بني اجلامعات ال�ستقطاب
هذه الكليات .ثم ي�ضيف :ومع ذلك وتخريج �أطباء متميزين .بالإ�ضافة
�إىل ذلك فانت�شار كليات الطب �سي�ؤدي
�إىل زيادة و تنوع البحوث والدرا�سات
العلمية� ،إال �أن هذا التو�سع يجب
�أن يخ�ضع خلطط مدرو�سة لتوفري
الكفاءات والكوادر العلمية التي
ت�شرف على هذه اجلامعات وتوفري
الربامج العلمية املدرو�سة و زيادة
امل�ست�شفيات التعليمية التي ميكن �أن
ت�ستوعب خريجي تلك الكليات.
هناك �سلبيات طفيفة وحتديات تواجه
الكليات الوليدة كتوفري �أع�ضاء هيئة ميزتان و�سلبيتان
خ�صو�صا يف العلوم وفيما يخ�ص مزايا و�سلبيات هذا
تدري�س م�ؤهلني
ً
الطبية الأ�سا�سية كالت�شريح ووظائف االنت�شار �أ�شار الطالب النمر �إىل ميزتني
الأع�ضاء ،عالوة على توفري �أماكن هما انت�شار الفر�صة للطالب يف جميع
التدريب اجليد كامل�ست�شفيات التعليمية نواحي اململكة و�إيجاد الكفاءات
ومراكز الرعاية ال�صحية املتطورة ،امل�ؤهلة ل�سعودة القطاعات ال�صحية..
خ�صو�صا �أما ال�سلبية الوحيدة فهي عدم وجود
وتوفري املعدات واملعامل
ً
معامل املختربات ،وكذلك التحديات تطور تعليمي يف امل�ست�شفيات (برنامج
الأخرى املتمثلة يف خلق عالقات وطيدة
مع النظام ال�صحي واملجتمع ،واتباع
الأ�ساليب احلديثة يف التعليم الطبي،
واال�ستجابة ملتطلبات االعرتاف
الأكادميي واجلودة النوعية.
وعن املزايا وال�سلبيـات يقول الدكتور
البديوي �إن املعايري واملقايي�س
املوحدة كفيلة بتجاوز ال�سلبيات �إن
وجدت ،ومن املزايا تعدُّد اخليارات
واملناف�سة ال�شريفة بني الكليات� ،أما
امليزة الرئي�سية لهذا االنت�شار فتكمن الإقامة) ينا�سب التطور املوجود يف
الكليات.
يف حتقيق امل�صلحة العامة.
ويرى زميله عبد املجيد بن �صالح
الفاخــري الطـالــب يف ال�ســنوات
�إنعا�ش تناف�س اجلامعات
من جانبها ترى الدكتورة هيا الفوزان التح�ضريية بكلية الطب �أن املزايا
�أن من �أهم املزايا حتقيق االكتفاء �أكرث من ال�سلبيات ،ومنها� :سعودة
الذاتي والتقليل من احلاجة �إىل التعاقد امل�ست�شفيات بن�سبة كبرية ،ورفع �أداء

خدمة املجتمع �ضمن
ر�سالة الكليات

عالقات مقننة بني
الطب واملجتمع

ا�سـ ــتطالع
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انت�شـــار كليــــات الطـــب ي�سهـــم يف �ســـد االحتيــاجـات التنموية ال�صحية
التو�سع يف كليات الطب يقـــلل حاجـــة التعــاقـــد مع �أطبـــاء من اخلــــارج
اململكة من الناحية الطبية ،ووفرة
الأطباء ال�سعوديني يف كل املجاالت ،يف
حني �أن هناك �سلبيتني يتوقع حدوثهما
هما� :أن تزداد املناف�سة وي�صعب
احل�صول على املجاالت املحببة لطالب
الطب� ،إىل جانب �صعوبة تخريج طالب
بخربات عالية ب�سبب كرثتهم معتربًا
�أن هذا ي�ضعف املجال التطبيقي.

حممـــد النمـــــر

عبد املجيـد الفاخــري

تكرار وا�ستن�ساخ املناهج
فيما يتعلق ب�س�ؤالنا حول اتفاق املناهج
وتوحيدها مبختلف كليات الطب؟ بل ال بد من ت�شجيع الإبداع يف هذا ويقول الدكتور جمذوب :عامليًا ات�ضح
يعتقد الدكتور اخلازم �أن توحيد الأمر حيث توجد طريقة التعليم املبني �أن املناهج املختلفة لي�س لها ت�أثري
املناهج ال يعترب ميزة يف م�ؤ�س�سات على حل امل�شكالت ،ويوجد �أكرث من كبري على اخلريجني؛ ولكن هناك
عوامل �أخرى مثل� :سمعة اجلامعة،
�أ�سلوب للتدري�س.
ونوعية الطالب ،ومعايري القبول،
والبيئة التعليمية ،وحتفيز وتوعية
اتفاق يف اجلوهر
من املهم �أن تتفق املناهج باجلوهر� ..أع�ضاء هيئة التدري�س ،واتباع
هكذا ابتدرت الدكتورة هيا الفوزان معايري اجلودة ..فكل هذه العوامل
�إجابتها على هذا ال�س�ؤال ،وتوا�صل :تتداخل وتتكامل وتتفاعل لتحدث
�أما طريقة طرح وعر�ض املعلومات الأثر املطلوب يف م�ستوى اخلريج،
فقد تختلف وذلك لوجود الأبحاث ولذلك يجب االهتمام بهذه العوامل،
التعليم العايل ،ويقول كلما تعددت والدرا�سات والطب املبني على بالإ�ضافة �إىل اختيار املنهج اجليد من
املدار�س والطرائق؛ حظينا بتناف�س الرباهني ،والذي ت�صنف من خالله �أجل �إحداث التغيري املرتقب.
�أف�ضل وخيارات �أف�ضل .مع مالحظة �أن املعلومات �إىل معلومات �صحيحة
م�س�ؤولية هيئة التخ�ص�صات ال�صحية و�أخرى �أ�صح .فمناهج كلية الطب لالختالف ت�أثري
والكليات الطبية تكمن يف حتديد معايري يجب �أن تنطلق من مبد�أ التعليم املبني وال تتفق الدكتورة هيا مع ما ذهب
�إليه الدكتور املجذوب؛ �إذ ترى
�أو نوعية خمرجات الكليات الطبية ،على املخرجات:
الختالف املناهج ت�أثريًا على م�ستويات
وحينها ال يهم نوع املنهج بقدر ما ()Outcome Based Education
اخلريجني ،فتجيب :نعم ،فتنوع
يهم احل�صول على خمرجات تتفق
واختالف اخلطط واملناهج الدرا�سية
واحلدود الدنيا املطلوبة للممار�سة �صعوبة التوحيد
الطبية ،وو�ضع اختبارات مقننة ويف هذا اخل�صو�ص ال يتوقع الطالب يف كليات الطب عرب اململكة ،يهدف
كمدخل مينح رخ�صة املمار�سة للطبيب .النمر �أن تكون املناهج موحدة بني
على العموم ـ وبحكم حداثة كثري من كليات الطب يف اململكة ب�شكل تام فكل
الكليات و�ضعف خربات القائمني عليها جامعة جمعت اخلربات والكفاءات
لذلك طبيعة املنهج تنعك�س
ف�إن املتوقع هو تكرار ون�سخ لللمناهج لتعيني منهجها بدرا�سات معينة،
بني كلية و�أخرى.
كل جامعة تعلم ما تهيء لطالبها .على اخلريج
ويتفق الفاخري مع زميله الطالب النمر
يف �صعوبة توحيد املناهج مع تعدد
االلتزام مبعاير اجلودة
لي�س بال�ضرورة ـ يذهب الدكتور الكليات ،م�ؤكدا �إمكانية وجود اختالف
جمذوب ـ �أن تكون هناك مناهج موحدة يف م�ستويات اخلريجني و�أ�سلوبهم
لكل هذه الكليات؛ و�إمنا يلزم االتفاق وثقافتهم؛ ولكن مع هذه االختالفات �إىل �إذكاء روح التناف�س ال�شريف بني
على املعايري العاملية والوطنية للجودة ُيتو َّقع من الطالب احل�صول على الكليات املختلفة على ا�ستقطاب الطالب
و�أع�ضاء هيئة التدري�س املتميزين ،مما
يف التعليم الطبي مهما كانت طبيعة م�ستوى جيد دائما
�سي�ؤثر بال �شك على م�ستوى خريجي
املناهج ،ولكن يف�ضل اتباع املناهج
اجلامعات.
احلديثة التي �أثبتت فعاليتها عامليًا اقرتان املعايري باجلودة
من خالل التجارب والبحث يف جمال حول ت�أثري اختالف املناهج على �أما الطالب النمر فتوقع � ً
أي�ضا �أن يكون
م�ستويات اخلريجني يقول الدكتور ت�أثري اختالف املناهج على م�ستويات
التعليم الطبي.
ويوافقه الدكتور البديوي فيما ذهب البديوي �إن الت�أثري يكون �إيجاب ًّيا اخلريجني معربًا عن طبيعة املناهج
�إليه فيقول :يف الدرا�سات اجلامعية ال �إذا روعيت معايري اجلودة ،ودعني �إذا كان لها قدر كبري يف تنمية التح�صيل
العلمي ،وحمذ ًرا من العك�س.
�أرى حاجة التفاق املناهج وتوحيدها� ،أ�صفه بتنوع املناهج.

تنويع املناهج يزيد
فر�ص التناف�س

فاعلة يف كل ما يتعلق بالكلية من
�إثراء الدرا�سات
وعن مدى خدمة كليات الطب للبيئات مرحلة التخطيط مرو ًرا بالتنفيذ �إىل
املحيطة ي�ؤكد الدكتور اخلازم ذلك مرحلة التقييم ،ويجب بناء عالقة
فيقول :طبعاً ،كليات الطب ت�سهم يف مقننة يف �شكل تفاهمات تامة لتنفيذ
تقدمي اخلدمات ال�صحية للمواطن
واملقيم من خالل مراكزها الأكادميية
وخدمة البحث العلمي من خالل
باحثيها ومراكزها البحثية ،وت�سهم
كذلك يف خدمة املجتمع عرب تو�سيع
دائرة التوظيف والبناء والتنمية
مبناطق تواجدها.
وتكمن خدمات كليات الطب ملحيطها ـ
كما ترى الدكتورة هيا ـ يف اعتماد حمالت
توعية يقوم بها طالب تلك اجلامعات الربامج امل�شرتكة لتنمية املجتمع،
خلدمة املجتمع املحيط بحيث تكون ويجب حتفيز الطالب و�أع�ضاء هيئة
املنفعة متبادلة ،فتزداد خربة الطالب ،التدري�س لتقدمي هذه اخلدمات ،وبذلك
وتتحقق خدمة وم�ساعدة �سكان املنطقة تكون الكلية غري معزولة عن املجتمع
املحيطة ،وبناء عليه �سيكون هناك املحيط ،متنازلة عن الأبراج العاجية
�إثراء للدرا�سات العملية والبحوث يف جزر املدن اجلامعية ،ومن ثم
جاءت خدمة املجتمع �ضمن املعايري
العلمية.
املهمة لالعرتاف واجلودة والت�صنيف
العاملي.
�إ�سهامات متبادلة
تعد خدمة املجتمع من �أهم الأدوار التي وتتمثل اخلدمات التي ميكن �أن تقدم
يجب �أن ت�ؤديها �أي م�ؤ�س�سة تعليمية للمجتمع :التوعية ال�صحية ،امل�ساهمة
ـ ي�ؤكد الدكتور جمذوب ـ وي�ستطرد :يف تقدمي اخلدمات العالجية والوقائية،
ولذلك يجب �أن تدرج �ضمن ر�سالة حتديد الأولويات ال�صحية ،البحث
�أي كلية ،و�أن تكون جزءًا ال يتجز�أ العلمي الطبي ملعرفة �أ�سباب الأمرا�ض
من �أهدافها؛ بل يجب �أن حتر�ص وطرق مكافحتها ،اخلدمات الت�أهيلية،
الكليات على و�ضع اال�سرتاتيجيات امل�ساهمة يف الربامج االجتماعية
الفاعلة لتحقيق هذا الهدف ،وكذلك والثقافية ،امل�ساهمة يف اتخاذ القرار،
يجب �أن ي�ساهم املجتمع ب�صورة تقييم اخلدمات ال�صحية ،امل�ساهمة يف

خدمة املجتمع �أهم
�أدوار الطب

التخطيط وو�ضع ال�سيا�سات ال�صحية
على م�ستوى املنطقة املعينة ،الإ�سهام
مع الكليات الأخرى ذات ال�صلة داخل
اجلامعة لتقدمي خدمات متكاملة.
وبخ�صو�ص خدمة كليات الطب للبيئات
املحيطة يرى الدكتور البديوي يف
ذلك حتقيق منافع متبادلة ،يف ر�أيه
�أن الطالب قد ي�ستفيد من املن�ش�آت
الطبية ومن الإيجابي �أن يقدم خدمة،
وهذا ال يقت�صر على الطالب فقد
يكون لأع�ضاء هيئة التدري�س دور
يف خدمة املناطق ،فبع�ض الأطباء
يقومون بخدمة البيئة املحلية ودعم
الإيجابيات الإ�ضافية.
ت�صحيح املفاهيم ال�صحية
اخلاطئة
ويرى الطالب النمر �أن امل�ساهمة يف
التوعية ال�صحية تع ُّد من �أهم ما يقوم
به طالب الطب يف اململكة ،لأنها �ستكون
�سببًا يف ن�شر ثقافة ت�صحيح الأ�ساليب
اخلاطئة وال�ضارة �صحياً املنت�شرة يف
املجتمع .ومل يبتعد الطالب الفاخري
بعيدًا ع َّما ذهب �إليه زميله ،فقال� :إن
املجتمع يتوقع من خريج كلية الطب
عال من العلم
�أن يكون على م�ستوى ٍ
والثقافة ،ويفرت�ض منه امل�ساهمة يف
توعية املحيطني به ،والرفع من وعيهم
حول موا�ضيع وعالجات معينة،
لأنه �سيكون لديهم تق ُّبل �أكرث لبع�ض
املوا�ضيع الطبية امللتب�سة عليهم.
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ربع بالغ النفع للغري
ربع ال ينق�ص املت ِّ
ربع �شيئ ًا  ..ت ُّ
ت ُّ

«خواطر �أكادميية»

ربع بالدم امل�ستخل�ص من احلبل ال�سري للمولود
الت ّ
ي�سعى بنك دم احلبل ال�سري �إىل ت�شجيع
الأمهات احلوامل املقبالت على الوالدة
بالتربع بالدم املتبقي باحلبل ال�سري
بعد الوالدة .يهدف هذا البنك �إىل
تخزين عدد كبري من وحدات اخلاليا
اجلذعية امل�ستخل�صة من دم احلبل
ال�سري وتوفريها للمر�ضى املحتاجني
لزراعة اخلاليا اجلذعية  .وميكن حفظ
هذا الدم حتى ع�شر �سنوات �أو �أكرث.
للأ�سف ،هناك ندرة يف مثل هذه البنوك
يف الوطن العربي؛ غري �أن مركز امللك
عبد اهلل العاملي للأبحاث الطبية يقوم
حالياً ب�إن�شاء بنك دم احلبل ال�سري يف
م�ست�شفيات احلر�س الوطني� .أثناء احلمل
تقوم امل�شيمة با�ستخال�ص الأك�سجني
والغذاء من دم الأم ثم تو�صلها للجنني
من خالل احلبل ال�سري .وعند والدة
الطفل يقوم الطبيب بقطع احلبل ال�سري،
فتبقى كمية من الدم يف الأوعية الدموية
املوجودة يف امل�شيمة واحلبل ال�سري.
يعرف هذا الدم بدم امل�شيمة �أو دم احلبل
ال�سري �أو لالخت�صار «دم احلبل» .تكمن
�أهمية دم احلبل ال�سري يف احتوائه على

خاليا جذعية ،م�شابهة للخاليا اجلذعية
املوجودة يف نخاع العظم .اخلاليا اجلذعية
هي خاليا م�صنعة للدم .تقوم هذه اخلاليا
بتق�سيم نف�سها ثم تتخ ّلق ب�شكل �أ�صناف
خمتلفة من خاليا الدم ومنها خاليا الدم
احلمراء والبي�ضاء وال�صفائح الدموية
بعد الوالدة ،يكون عاد ًة م�صري امل�شيمة
واحلبل ال�سري والدم الق ّيم املوجود فيها
النفايات .ولكن مع تقدم العلم ،متكن
الأطباء حول العامل من حفظ هذا الدم
ال�ستخدامه يف �إنقاذ حياة بع�ض املر�ضى.

ت�ستخدم اخلاليا اجلذعية امل�ستخل�صة
من دم احلبل ال�سري يف عملية زراعة
دم احلبل ال�سري وهي مثل عملية زراعة
النخاع العظمي ،تعترب عالجاً جذرياً
للعديد من الأمرا�ض مثل �أمرا�ض �سرطان
الدم ،و�أمرا�ض الدم الوراثية و �أمرا�ض
نق�ص املناعة وغريها الكثري.
من �أجل �إجراء عملية زراعة نخاع
العظم ،يتوجب على الأطباء �إيجاد مانح
مطابق لي�ؤ ّمنوا نخاع العظم .ولكن ل�سوء
احلظ ميوت الكثري من املر�ضى خالل

فرتة البحث الطويلة عن مانح يطابق
النوع الن�سيجي للمري�ض� ،أو ب�سبب
امل�ضاعفات الناجتة عن عدم تطابق
نخاع العظم املمنوح تطابقاً جيد ًا� .أما
دم احلبل ال�سري فيمكن حفظه لفرتات
طويلة حتى ُيعرث على مري�ض مطابق
يحتاج للزراعة .وقد وجد العلماء �أن دم
احلبل ال�سري هو �أكرث احتماال للتطابق
اجليد و�أقل احتماال لإحداث م�ضاعفات،
وذلك لأن اخلاليا اجلذعية يف دم احلبل
ال�سري تختلف مناعياً عن تلك املوجودة
يف نخاع العظم.
ويف اخلتام� ،أختي احلامل �إن تربعك بدم
احلبل ال�سري لوليدك لن ي�ؤثر على �صحتك
وال على �صحة مولودك! تربعي باحلبل
ال�سري وال جتعلي م�صريه النفايات .ال
حترمي نف�سك عظيم الأجر ،وال حترمي
مري�ضاً فر�صة ال�شفاء ب�إذن اهلل تعاىل.
هنيئاً لك املولود اجلديد وهنيئاً لك
عظيم الأجر ب�إذن اهلل تعاىل .يقول املوىل
جل وعال يف كتابه الكرمي (و من �أحياها
فك�أمنا �أحيا النا�س جميعاً).

بقلم د.هناء فاخوري

جتمع ال�سوائل داخل الأذن الو�سطى
جتمع ال�سوائل داخل الأذن الو�سطى هو عبارة عن
ان�صباب يحدث ب�سبب خروج ال�سوائل من الأوعية
الدموية نتيجة ال�ضغط ال�سلبي ،وترجع �أ�سبابه
�إىل الآتي :قناة �ستاكيو�س ت�صل بني الأنف و الأذن
(لأ�سباب غري معروفة �إىل الآن) ,ت�ضخم اللحمية,
ان�شقاق �شراع احلنك� ,أورام البلعوم الأنفي ,اختالف
ال�ضغط اجلوي من منطقة �إىل �أخرى وما يرافقه من
التهاب يف الأنف واجليوب الأنفية ,ا�ضطرابات مناعية,
واحل�سا�سية.
ت�شاهد هذه احلالة كثري ًا لدى الأطفال وهي تعد العامل
الأكرث ت�سبباً يف �إحداث نق�ص ال�سمع يف �سن املدر�سة.
ويكون نق�ص ال�سمع تو�صيلياً قد ي�صل �إىل  35دي�سبل

ويكت�شف �أثناء �إجراء الفحو�ص ال�سمعية  ,و هذا قد
ي�ؤثر يف انتباه الطفل ون�شاطه وتقدمه يف املدر�سة� .أما
لدى الكهول ,ف�إىل جانب نق�ص ال�سمع ,ي�شكو املري�ض
من ان�سداد و ثقل يف الأذن امل�صابة .
املعاجلة :يجب البحث عن ال�سبب ومعاجلته �إذا
كان ذلك ممكناً ,فمث ًال قد يكون ذلك ال�سبب هو :التهاب
اجليوب املزمن �أو الزوائد اللحمية �أو ان�سداد الأنف
عموماً �أو ت�ضخم اللحمية .نقوم بالتدخل اجلراحي
يف حال ا�ستمرار وجود ال�سائل يف الأذن وي�شمل ذلك
التدخل خزع غ�شاء الطبلة لتفريغ جوف الأذن الو�سطى
وتهويته و و�ضع (�أنبوب التهوية) حيث ي�سمح الأنبوب
بدخول الهواء و�إزالة ال�ضغط ال�سلبي الناجت عن ان�سداد

.

يوم املهنة

يوم املهنه ن�شاط �سنوي تنظمه اجلامعة
وتدعو فيه جهات العمل لعر�ض فر�ص
العمل والتدريب املتاحة لطالب اجلامعة
وللتعريف ب�أن�شطتهم والت�صرف على
تخ�ص�صات اجلامعة املختلفة.
وتنبثق �أهمية يوم املهنة يف كون العمل
�أداة التطور والبناء والتقدم الإن�ساين.
ولقد �أ�صبح العمل املهني والفني والتقني
�ضرورة اجتماعية وح�ضارية يف هذا
الع�صر ,وتزداد �أهميته بفعل �سرعة عجلة
التطور التقني والتغري الإجتماعي.
�إن الإ�سالم ينظر �إىل العمل واملهن نظرة
كلها �إجالل وتكرمي يف �أن جعلها �ضرورة
من �ضروريات احلياة .ويقوم بناء
الدولة الع�صرية على �أ�سا�س العلم املهني
والتقني وت�أثريهما على زيادة الإنتاج
و ُرقي املجتمع�ُ .سئلت �أم امل�ؤمنني عائ�شة
ـ ر�ضي اهلل عنها ـ عن عمل الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم يف بيته ،ف�أجابت« :كان
ب�شر ًا من الب�شر ،يخيط ثوبه ،ويحلب
�شاته ،ويخدم نف�سه» .وقالت �أي�ضا:
«كان يكون يف مهنة �أهله ف�إذا ح�ضرت
ال�صالة خرج ف�صلى ».وبف�ضل الدعوة
الإ�سالمية وانت�شارها ووعي رجالها
بالعمل املهني �صار النا�س يقبلون على
مزاولة العمل املهني ويتناف�سون يف
�شتى املجاالت.

ومن �أهداف يوم املهنة:التعريف
بالتخ�ص�صات اجلامعية� ،إتاحة الفر�صة
جلهات العمل الختيار اخلريجني ،توعية
الطالب بامل�ستقبل الوظيفي ملختلف
التخ�ص�صات ،توفري فر�ص وظيفية
خلريجي اجلامعة ،توفري فر�ص تدريبية
لطالب اجلامعة �ضمن الربنامج التعاوين،
توعية الطالب وتثقيفهم وتعريفهم
بالطرق الفعالة يف �إعداد ال�سرية الذاتية،
والبحث عن الوظيفة ،و�إجراء املقابالت
ال�شخ�صية.و�أخري ًا ف�إن العمل املهني
مطلب �شرعي و�ضرورة ح�ضارية موجب
للأجر الدنيوي والأخروي ,و�سر خالفة
الإن�سان هلل �سبحانه وتعاىل يف الأر�ض.
�أ .عبداهلل بن عبدالرزاق ال�سعد
مدير �إدارة املمتلكات ـ م�ست�شفى
الإمام عبدالرحمن بن في�صل

قناة �ستاكيو�س.
�إذا مل يعالج املري�ض ف�إن الأمر ينتهي �إىل التهاب الت�صاقي
يف الأذن الو�سطى ي�ؤدي بدوره �إىل نق�ص تو�صيلي هام يف
ال�سمع يكون يف بع�ض الأحيان غري قابل للعالج.

ابن النفي�س عميد الأطباء 2-1
هو �أبو احل�سن عالء الدين علي بن �أبي احلرم
ال َقر�شي الدم�شقي امللقب (ابن النفي�س)،
ولد يف بلدة (القر�ش) قرب دم�شق  1213م
 ،وتويف يف  17دي�سمرب 1288م 687هجرية.
�أما االهتمامات الرئي�سية له فمنها :الطب،
الت�شريح ،العالج ،الفقه ،ال�شريعة ،القر�آن،
علم احلديث ،علم الكالم ،الفل�سفة ،الفلك،
اجلغرافيا .ومن �أهم �أعماله امللحوظة:
اكت�شاف الدورة الدموية .ت�أثر بـ� :أبقراط،
�أر�سطو ،جالينو�س ،ال�شافعي ،حنني ابن
�إ�سحاق ،الكندي ،الرازي ،الزهراوي ،ابن
�سينا ،الغزايل ،ابن زهر ،ابن طفيل  ،وت�أثر
به :الذهبي ،ابن كثري ،ابن خلدون ،ميخائيل �سريفيتو�س ،وليم هاريف .يعرف �أحياناً
بال َق َر�شي بفتح القاف والراء ن�سبة �إىل بلدته التي تقع بقرب (دم�شق) .له م�ساهمات كثرية
يف تطور الطب ،ويعد مكت�شف الدورة الدموية ال�صغرى ويعترب من رواد علم وظائف
الأع�ضاء يف الإن�سان ،حيث و�ضع نظريات يعتمد عليها العلماء �إىل الآن .وقد عُ ينِّ رئي�س
�أطباء م�صر يف زمنه ويعتربه كثريون �أعظم �شخ�صية طبية يف القرن ال�سابع الهجري.
ن�ش�أته :ن�ش�أ وتعلم يف جمال�س العلم  ،كان ابن النفي�س معا�صر ًا مل�ؤرخ الطب ال�شهري ابن
�أبي �أ�صيبعة� ،صاحب (عيون الأنباء يف طبقات الأطباء) ،ودر�س معه الطب على يد ابن
دخوار  ،ثم مار�سا الطب يف امل�ست�شفى النا�صري ل�سنوات ،وقد در�س ابن النفي�س � ً
أي�ضا
الفقه واللغة واملنطق والأدب� .سافر ابن النفي�س من دم�شق �إىل م�صر ليمار�س الطب
يف امل�ست�شفى النا�صري ،ثم انتقل ليعمل يف امل�ست�شفى املن�صوري الذي �أن�ش�أه ال�سلطان
قالوون .هناك �أ�صبح عميد ًا للأطباء ،كما �أ�صبح ل�شهرته طبيب ال�سلطان (بيرب�س) يف
ذلك الوقت ،وكان جمل�سه مفتوحا يف داره ويح�ضره �أمراء ووجهاء القاهرة و�أطبا�ؤها،
كان ابن النفي�س �أعزباً وال �أوالد له فحني بنى داره يف القاهرة �أغدق يف بنائها ،وفر�ش
�أر�ضها بالرخام حتى �إيوانها.
ويكيبيديا املو�سوعة احلرة

يوم املهنة الطبي الرابع

مزيد من االهتمام مب�ستقبل الطالب
د .حممد بن �سعد املعمري
يوم املهنة مبادرة طالبية ن�ش�أت يف عام 2007م ،ثم منت الفكرة بعد �أن ر�أت اجلامعات
وجاهتها واقتنعت ب�أهدافها ،ثم تبنت تنظيمها لي�شارك فيها طالب الطب و�أطباء االمتياز
باجلامعات .وخ�ضعت الفكرة للتطبيق بعد تبلورها وو�ضوح فوائدها و�أهدافها ،فتحولت
الر�ؤية �إىل واقع ظهر يف يوم املهنة الأول عام 2007م .ونظمت جامعة امللك فهد للبرتول
واملعادن اليوم الثاين عام 2008م ،ثم نظمت جامعة امللك �سعود اليوم الثالث عام 2009م.
وها هي جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية تنظم �أن�شطة اليوم الرابع
جت�سيدًا ل�شعار «امل�ستقبل بني الواقع وامل�أمول» وت�أكيدًا ل�صبغتها التخ�ص�صية ،بل ومن
�أكرث اجلامعات املعنية با�ستثمار فعاليات اليوم من �أجل حتقيق �أكرب قدر من املنفعة
لطالب التخ�ص�صات ال�صحية و�أطباء االمتياز وحديثي التخرج ،وقد انهمك طالبها يف
الإعداد لهذا اليوم منطلقني من املناهج احلديثة التى تطبقها جامعتهم وهم ي�سعون
بجدية �إىل ت�أكيد نهجهم يف املمار�سة من خالل �شعار�« :سالمة املري�ض ته ّمنا» ،و�إىل
حتقيق عدة �أهداف قيمة تتلخ�ص يف الآتي :التوعية بعدة �أمور وق�ضايا ته ّمهم ُبغية
حتقيقها و�إجنازها خا�ص ًة قبل التخرج ،الإعداد لدخول االختبارات العاملية واملحلية
التي يلزم اجتيازها قبل التخرج تعزيز املهارات والقدرات الالزمة لتحقيق القبول يف
الربامج الطبية املرغوبة بعد �سنة االمتياز� ،إعطاء فكرة �شاملة عن التخ�ص�صات الطبية
املختلفة و�شتى املجاالت ال�صحية ،تنمية املهارات ال�شخ�صية واملهنية عرب العديد من
الفعاليات الفعالة .كما يهيىء �شعار اليوم بيئة منا�سبة لطرح واقع الطالب يف جماالت
الطب الب�شري وطب الأ�سنان وال�صيدلة بغر�ض �إزالة �أي لب�س �أو حرية تتعلق بتحديد
اخليار الأف�ضل مل�ستقبلهم .ون�شري هنا �إىل �أن يوم املهنة الطبي الرابع ال يقت�صر على
تخ�ص�ص الطب الب�شري فقط ،بل �أُ�ضيف له م�سار جديد يوافق ويلبي اهتمامات طالب
وخريجي طب الأ�سنان وال�صيدلة بغر�ض �إطالعهم على الفر�ص املتاحة يف جمايل التدريب
والتوظيف ،وتنويرهم مبا يتهي�أ لهم من �آفاق م�ستقبلية وا�سعة ورحبة ،وتعد هذه
اخلطوة مقدمة لإدخال تخ�ص�صات �صحية �أخرى يف فعاليات يوم املهنة م�ستقب ًال .ومن
خالل برناجمه العلمي يتع َّرف الطالب على فر�ص التدريب التي توفرها برامج الهيئة
ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية ،وبرامج االبتعاث باجلامعات ال�سعودية وبرنامج
خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث ،ف�ض ًال عن الفر�ص الوظيفية بالقطاعني احلكومي
واخلا�ص .وي�ست�ضيف الربنامج خرباء عامليون لإلقاء ال�ضوء على �إمكانيات التدريب
املتاحة خارج اململكة .كما �سيل ّم الطلبة بو�سائل التوا�صل مع اجلامعات العاملية ومراكز
التدريب الدولية ،ويتعرفون على �أنظمتها التعليمية والت�سجيلية والعلمية.

ا�ست�شارات طبية

التهاب ال�شعب الهوائية عند الأطفال
ي�صاحب ف�صلي ال�شتاء واخلريف عادة
انت�شار فريو�س الأن�سجة التنف�سية الذي
ي�سبب التهاب ال�شعب الهوائية ال�صغرية
بالرئتني ،ويجعلها تتو َّرم وت�ضيق مما ي�ؤدي
�إىل �صعوبة يف التنف�س ،وغالبًا ما ي�صيب هذا
االلتهاب الأطفال دون الثانية .ومعظم البالغني
والأطفال الكبار الذين ي�صابون بهذا الفريو�س
تظهر عليهم �أعرا�ض الزكام فقط� ،أما عند
ال ُّر َّ�ضع في�ؤدي �إىل حدوث التهاب وان�سداد
بال�شعيبات الهوائية ب�سبب ت�ضيقها مما يحدث
�ضي ًقا يف التنف�س ،وقد �أثبتت الدرا�سات �أن
بع�ض الأطفال ال ُّر َّ�ضع امل�صابني بالتهاب
ال�شعيبات الهوائية معر�ضني ملر�ض الربو
م�ستقب ًال ،ورمبا تكون �إ�صابتهم بهذا املر�ض
�أوىل عالمات الإ�صابة مبر�ض الربو.
وينتقل املر�ض من �شخ�ص �إىل �آخر بوا�سطة
رذاذ التنف�س واللعاب والإفرازات املخاطية،
وميكن مقاومة العدوى بغ�سل اليدين باملاء
وال�صابون با�ستمرار خا�صة بعد مالم�سة
الأطفال امل�صابني .وتبد�أ �أعرا�ض هذا املر�ض
بالزكام ور�شح من الأنف و�سعال وارتفاع
ب�سيط يف درجة احلرارة ،وبعد يوم �أو
يومني ي�شتد ال�سعال ويبد�أ الطفل بالتنف�س
بطريقة �سريعة وب�صعوبة مع �صفري يف
ال�صدر ،ولهذا ُين�صح بزيارة الطبيب املعالج
يف �أ�سرع وقت عند �إ�صابة الطفل بالتهاب
ال�شعيبات الهوائية ،و�إذا كان يعاين من:
م�شاكل تنف�سية (انقبا�ض ع�ضالت ال�صدر
والبطن ب�شكل ملحوظ م�صاحب للتنف�س،
�صفري ال�صدر مع كل زفري ،االمتناع عن

الر�ضاعة ب�سبب التعب والإجهاد ،ازرقاق
الأطراف وال�شفتني)� ،إذا ق ّلت الر�ضاعة �أو
ظهرت عليه �أعرا�ض اجلفاف مثل( :انخفا�ض
كمية احلليب املعتاد تناولها ،دفتف الفم،
البكاء دون دموع ،قلة التبول)� ،إذا �أ�صيب
ب�أحد الأمرا�ض التالية�( :أمرا�ض القلب
اخللقية� ،أمرا�ض الرئة املزمنة� ،أمرا�ض
نق�ص املناعة)� ،إذا �أجريت له عملية نقل
�أع�ضاء ،مر�ض ال�سرطان واخل�ضوع لعالج
كيميائي .وال يوجد دواء ميكن ا�ستخدامه
لعالج ال�شعيبات الهوائية باملنزل ،وقد �أثبتت
الدرا�سات �أن امل�ضادات احليوية ال جتدي
نفعً ا للأمرا�ض الفريو�سية ؛ ولكن ميكن
م�ساعدة الطفل بخف�ض احلرارة وفتح الأنف
ومقاومة اجلفاف .و�إذا كان الطفل يعاين م�شاكل
تنف�سية حادة ف�إن الطبيب املعالج �سي�ستخدم
العالجات املنا�سبة لت�سهيل عملية التنف�س
خا�صة عند ال ُّر َّ�ضع ،وقد يحتاج �أحيا ًنا �إىل
التنومي بامل�ست�شفى للعالج ب�سبب �صعوبة
التنف�س �أو اجلفاف ،ويف بع�ض احلاالت
ال�شديدة رمبا يحتاج الطفل �إىل م�ساعدة جهاز
التنف�س م�ؤق ًتا حتى ي�ستعيد عافيته .وت�ستلزم
الوقاية من الإ�صابة �إبقاء الر�ضيع بعيدًا
عن م�صدر العدوى ،و�إذا كان يف احل�ضانة
فيجب على العامالت غ�سل �أيديهن ،وعندما
ي�صاب الطفل بالزكام تلزم مراقبته ب�شكل
جيد� ،أما يف حالة ا�شتداد الأعرا�ض فال بد
من ا�ست�شارة الطبيب املعالج فو ًرا.
ق�سم طب الأطفال
مدينة امللك عبد العزيز الطبية
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املجتمع واملوعظة
ُ�س ِّمي الإن�سا ُن �إن�سا ًنا لأنه ين�سى ويخطئ،
�إ ًذا يجب علينا التذكري والوعظ يف كل
الأمور الدنيوية والأخروية اخلرية
قال اهلل تعاىل (فذكر ف�إن الذكرى تنفع
امل�ؤمنني) .والعظة ال ت�ستلزم امتثال
املوعوظ مبا�شرة لقولنا؛ و�إمنا ن�ؤدي
فقط ما �أمرنا به ،فما �أكرث من اهتدوا
بعد وعظهم بفرتة طويلة ،وال ندري؛
فقد تكون هداية �أحدهم �سببًا يف دخول
اجلنة .وللوعظ �آداب و�سلوك منها:
موعظة ال�شخ�ص على انفراد �أو يف مكان
بعيد عن النا�س وهذا �أقرب للقبول ،ف�إن
كان العك�س؛ ف�سي�شعر وك�أنك ت�ستهزئ
به وتف�ضحه �أمام اخلالئق� .سال�سة
الأ�سلوب ورقته يف الوعظ� ،أي دون �صراخ
ورفع �صوت بال فائدة� .أن يُ�شعِ رالواعظ
املوعوظ مدى �إهتمامه به وك�أنه �أخوه
�أو قريبه .ويف اخلتام لنتخيل حال �أمتنا
�إذا كان هناك وعظ وتذكري.

�أحمد علي القحطاين
املختربات الطبية

هديتي لنف�سي قبلكم
�صباح م�شرق و�شم�س متدنا بدفئها ،والكل يف عجلة من �أمره ،الكل يف
�سباق مع الزمن ،بع�ضهم بال�سعي والكد والتعب  ،والبع�ض الآخر
بالطمع واجل�شع ومزاحمة الآخرين �أرزاقهم ورمبا �أكل �أموال اليتامى
وامل�ؤمنني ،اجلميع يريد حتقيق مبتغاه يف هذه احلياة قبل �أن ُتخمِد
املوت �أنفا�سه ،رمبا نعي�ش ثم منوت دون �أن
�سكراتُ
ِ
ي�سمع ع ّنا �أحدُ ،نولد فنكبرُ ونتزوج و ُننجب �أطفا ًال
ون�سعى لرتبيتهم فتتكاثر �أموالنا وبنينا ثم
نهرم ومنوت �« :ألهاكم التكاثر ,حتى زرمت
املقابر»وتنتهي دورة احلياة .من منا
اختار وترية غري هذه؟ من منا قادر على
�أن يحيد قلي ًال عن الروتني الذي فر�ضته
علينا هذه احلياة؟ من منا �أ�صبح اليوم
مع م�شاغل احلياة قاد ًرا على ا�ستخال�ص
ذرات النور التي بني جنبيه؟ ومن لديه الوقت
�أ�سا�ساً لفعل ذلك؟ ماهي �إال �سويعات قليلة جدًّا
تلك التي تف�صلنا عن منازلنا الأبدية؛ ف�أين نحن؟ �أين
قلوبنا /نياتنا�/أرواحنا؟ وقبل ذلك �أفعالنا من رحلة اال�ستعداد؟
رمبا من �سيئات ـ �أو فلنقل ح�سنات ـ بيئة امل�ست�شفى �أنك ال تن�سى
ُ
يتخطف هذا وير�صد ذاك .قبل
املوت �أبد ًا ،فهو �أمامك �أينما ذهبت،
�أيام وقعت عيناي على م�صحف قد �أعتلته ذرات الغبار؛ فت�أملت
�صد ًقا لذاك املوقف ،وهرعت �أم�سح الغبار عنه .كم هي ال�ساعات؛

بل الأيام وال�شهور التي خ َّلفنا وراءنا هذا القر�آن مهجو ًرا؟ ن�سينا
�أو تنا�سينا الهدف الرئي�سي من خلقنا «وماخلقت اجلنّ والإن�س
�إال ليعبدون»� ،أ�صبحت العبادة حقاً مبختلف �أ�شكالها ثقيلة على
نفو�سنا ،جميع �أنواع الأعذار نختلقها كي النتذكر فيها واجباتنا
ال�شرعية؛ بل واجباتنا الروحية التي تطهرنا وتنقي
�سرائرنا وتزيل عنا �أحقاد احلياة و�أ�ضغانها.
حينما تقر�أ كن �صادقاً مع اهلل يف البدء ،ثم
حر�صا
مع نف�سك ثانيًا ،وال نغالط �أنف�سنا ً
على مكانة اجتماعية �أو منزلة دينية �أو �أو
�أو  ..فكلنا لديه من الذنوب �سعة اجلبال
الروا�سي ،فال نظهر للآخرين ب�أننا مالئكة
اهلل التي ت�سري على الأر�ض ،و�أ َّال ذنوب
وال معا�صي قد اقرتفتها يدانا ،فلعمري لن
ينفعنا ذلك ولن ينفعنا النا�س يف ذاك املوقف
الرهيب واليوم العظيم ،ولت�س�أل نف�سك «�أين �أنا»؟
يف �أي طريق �أقف؟ يقول �أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب
ر�ضي اهلل عنه«:حا�سبوا �أنف�سكم قبل �أن حتا�سبوا» .يعلم اهلل ما
خططت هذه احلروف �إ ّال م�صداقا لقوله تعاىل« :وذكر ف�إن الذكرى
تنفع امل�ؤمنني» و�إن مل نكن �أه ًال لذلك فكلنا غارق يف ذنوبه ..حرويف
هذه �أهديها لنف�سي قبل �أن �أهديها لكم �أحبتي...

منال املرهون  -كلية التمري�ض

ترابط العلوم و�صلته بالإبداع
بحكم االنفتاح املعريف والتقدم العلمي
�أخذت العلوم عموماً تنحو منحى ظاهرة
(التخ�ص�ص العلمي الدقيق) فظهر لنا
علوم تخ�ص�صية �أو متخ�ص�صة توازي
العلوم العامة �أوما ي�سميها البع�ض
التخ�ص�صات العامة  ,والنا�س جتاه
هاتني الظاهرتني متفاوتون يف نظرتهم
فمنهم من يرى �أن التخ�ص�ص العلمي
 ,هو من ي�صنع الإبداع  ,بدليل �أن
النا�س يرغبون املتخ�ص�ص بحكم دقته
يف معاجلة الأمور,وقدرته على و�صف
احلالة املراد عالجها و�صفاً دقيقاً ,
أعط
ويجري على �أل�سنتهم قولهم (� ِ
ال�صانع �صنعته ) .
وعلى النقي�ض من ذلك متاماً ظهر لنا
من ينتقد اجلانب التخ�ص�صي  ,ويرى
�أنه �أ�ساء للعلم  ,ومن ه�ؤالء املعا�صرين
على �سبيل املثال الربف�سور الدكتور
هريومي �شينيا رئي�س وحدة التنظري
الداخلي اجلراحي � ,أ�ستاذ اجلراحة
ال�سريرية بكلية الطب بجامعة �ألربت
�إين�شتاين ـ حيث عنون لهذا املو�ضوع
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مبقال عنوانه:
( التخ�ص�ص دمر الطب ) ,حيث يقول:
“ �إن اخلطوة الأوىل يف اتباع قوانني
الطبيعة هي �إيقاف ممار�سة الرعاية
ال�صحية ؛ فالتخ�ص�ص الطبي تعيقه
التفا�صيل عن ر�ؤية الكل  ,ولي�س
هناك من �شيء يف الطبيعة قائم لذاته
؛ فجميع الأ�شياء تتبادل الت�أثري فيما
بينها وحتافظ على التوازن .ويختم
مقاله بقوله  :و�إذا ما تقدم التخ�ص�ص
يف العالج الطبي باملعدل الذي هو عليه
الآن لن يكون لدينا �أطباء حقيقيون يف
امل�ستقبل القريب  ,بل �سيبقى لدينا
اخت�صا�صيون فقط  ,يفتقرون �إىل املعرفة
خارج جمال تخ�ص�ص�صهم املحدّد وال
ي�ستطيعون التعامل مع حاالت مر�ضاهم
ال�صحية ب�شكل عام.
ونحن فيما تقدم ل�سنا ب�صدد ح�صر
الآراء يف ذلك  ,لأننا نعلم �أن �شيوع
ظاهرة التخ�ص�ص عامة مل يكن وليد
ال�صدفة  ,فالعلماء قدمياً ـ وعلى ر�أ�سهم
العرب ـ قد تنوعت م�شاربهم يف طلب

العلم ــ ح�سب رغباتهم ـ فظهر لنا
الأطباء والفال�سفة واللغويون و�أ�صحاب
احلديث  ,والتف�سري  ,و�أكرب دليل على
ذلك ما تزخر به دور املكتبات العربية
من كتب متنوعة .
واحلقيقة �أن �أغلب العلوم تتمازج فيما
بينها  ,بل يف بع�ض الأحيان الميكن �أن
ي�ستغني �أحدها عن الآخر ,فعلى �سبيل
املثال يف العلوم الإ�سالمية  ,جند �أن
املف�سر ال ميكن �أن ي�ستغني عن الفقيه
�أو املُحدّث لأن معاين الآيات تتطلب ذلك ,
وكذلك ال ميكن �أن ي�ستغني عن النحوي
 ,لأن هناك معاين قر�آنية يتوقف فهمها
على معرفة قواعد اللغة ونظمها ,وكذلك
احلال بالن�سبة للعلوم الطبية.
لكن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه بعد ما
تقدم ذكره هو :هل لدائرة الإبداع �صلة
بق�ضية التخ�ص�ص من عدمها؟
�إننا نرى �أن الإبداع احلقيقي ال يقف
عند دائرة التفرقة بني املتخ�ص�ص وغري
املتخ�ص�ص لأنه حتى املتخ�ص�صون
متفاوتون فيما بينهم � ,إمنا يرجع �إىل

النتائج والأبحاث املثمرة التي يحققها
الفرد يف جمال عمله وي�ساهم فيها يف
خدمة جمتمعه ,وتطوره  .و�سواء اكتفى
بالعلوم التي تخ�صه وتعنيه يف جماله
�أو امتد �إىل ماوراء ذلك  ,فالفي�صل يف
هذه امل�س�ألة كما �أ�سلفنا �آنفا هو النتائج
املثمرة الفعالة التي ميكن �أي�ضا �أن
ميتد نفعها � إىل َمن �سي�أتي مِ ن بعده يف
هذا املجال .
املحا�ضر
نياف بن رزقان العنزي
كلية الطب

تطور االت�صاالت مبدينة امللك عبد العزيز الطبية

تخدم �إدارة االت�صاالت قطاعً ا وا�سعًا من املت�صلني داخل مدينة امللك عبد العزيز
ً
ملحوظا ومنوًا مت�سارعً ا يف ال�سنوات الأخرية
الطبية وخارجها ،وقد �شهدت تطو ًرا
جعلها تواكب ع�صر االت�صاالت احلديثة ،وت�ضمنت خطتها التطويرية �إحداث
تو�سعة يف الق�سم و�إدخال �أجهزة حديثة مكَّنتها من جتاوز ال�ضغط الهائل من املكاملات
الداخلية واخلارجية ،مع ربط امل�ست�شفيات التابعة للحر�س الوطني داخل اململكة
ب�شبكة مرتبطة باملركز مما �سهل �سرعة االت�صاالت خدمة للمر�ضى واملواطنني
عمومًا يف هذا املجال ،كما كافة الأجهزة احلديثة على م�ستوى (الكودات) الداخلية
ويف �إطار خطتها للكوارث.
وللت�أكيد ف�إن قطاع االت�صاالت مبدينة امللك عبد العزيز تطور تطو ًرا �سريعًا تربز
داللته يف م�سعى الإدارة للتطور العاملي يف تقنية االت�صاالت �إدراكا من الإدارة

املعنية ب�أهمية مواكبة التقدم ،وما يتمخ�ض عن
ذلك يف اختزال اجلهد والوقت ،ووعيًا منها ب�أن
هذا هو ع�صر االت�صاالت والأجهزة الإلكرتونية
ونظم املعلومات ال�سريعة ،م�سرت�شدة يف ذلك
بقول املفكر الفرن�سي تاتون�« :إن االخرتاع الذي
يفيد الب�شرية يتطلب فردًا ميتلك حا�سة حد�س
قوية ومواهب وا�ضحة يف املنهجة العلمية،
بالإ�ضافة �إىل جر�أة فكرية عالية و�إ�صرار على
العمل» ،نعم ..الإ�صرار والإرادة القوية والعمل
ال�صامت املت�صل يجعل من املوظف �أو العامل �صاحب �أداء و�إنتاج متميز ..ف�أي جهة
تت�صدى لإجناز عمل معني وفق تخطيط وا�ضح وتنظيم متقن وهدف حمدَّد ،وت�شرع
يف توزيع املهام ح�سب التخ�ص�صات والإمكانات املتاحة ووفق ال�صالحيات املخولة
لها؛ ف�إن النجاح �سيكون حليفها دون �شك.
وقد ت�سنى لإدارة االت�صاالت حتقيق النقلة الأهم على �صعيد �إيجاد احللول الت�شغيلية
وتوفري م�ستوى �أعلى من التقنية ا�ستهدا ًفا لتطوير الأداء وجتويد اخلدمة ورفع
خ�صو�صا يف جمال احللول التي جرى تطبيقها على �شبكة
م�ستوى الأداء الكلي؛
ً
املعلومات دفعت املوظف �إىل حتقيق معدالت �سرعة �أعلى فيما يتعلق ب�إيجاد املعلومة
والتوا�صل مع املواطنني ب�سهولة ،مع حلول تقنية تدعم القدرة على تنفيذ الأعمال
اليومية ب�شكل �أكرث فعالية و�سرعة.

خملف خلف املو�سى � -إدارة االت�صاالت

�إطاللــــة من جــــدة
هيئة الإغاثة الإ�سالمية
عـبـدالـرحـمن املـغربـي*
ملجال العمل الإن�ساين رحب ،وهو لي�س من �صنع �أحد ،ولي�س له فر�ضية؛ ولكنه من
القيم واملكارم التي حثت عليها الكتب ال�سماوية جميعها ،وج�سدته ال�سنة النبوية
ال�شريفة ق ً
وال وفع ًال �صيانة للإن�سان الذي ك َّرمه ر ُّبه َّ
وف�ضله على كثري من خلقه..
والعمل الإن�ساين والتطوعي �أر�ض خ�صبة تغذيها اعتقاداتنا ومبادئنا  ،نغر�س
فيها ف�سائل اخلري والتكافل والتعاون ،ون�ستنبتُ فيها قيم املحبة والإخاء واملودة
والرتابط بني الب�شر جميعًا ،وهو ي�ضرب بجذوره يف �أعماق بيئتنا االجتماعية
والثقافية ،ويع ُّد جزءًا من الأمانة التي �أعر�ضت عن حملها ال�سماوات والأر�ض
واجلبال وحملها الإن�سان ،فال بد �أن ي�ؤدي على الوجه ال�صحيح.
ومن هذا املنطلق يتحقق طموحنا يف م�سريتنا الإن�سانية ،وت�أتي مملكتنا
الإن�سانية ـ اململكة العربية ال�سعودية ـ لتحقق ريادة و�سب ًقا يف هذا املجال،
وعطا�ؤها و�إجنازاتها وا�ضحة جل َّية للقا�صي والداين ،وخري دليل على ذلك؛
هذا اجلهاز الإن�ساين الذي حمل �أمانة العون الإن�ساين ،و�أحدث تناغماً اجتماعيًّا،
وع َّمق ال�شعور الوطني حول مفهوم العمل التطوعي ،و�أق�صد هنا “هيئة الإغاثة
الإ�سالمية العاملية” التي نعتز بها ونقف جميعاً تقدي ًرا واحرتامًا جلهودها عرب
مكاتبها يف الداخل واخلارج ،ولر�ؤيتها التي ت�ست�شرف م�ستقبل العمل الإجتماعي
واخلريي يف بالدنا الغالية.
وواهلل ل�ست من منت�سبي هذا اجلهاز ،وال تربطني به �صلة؛ فقط �أقدر العمل
اخلريي ،ومادح لهذه الهيئة يف كل وقت ،لأنها ت�ؤ�صل لثقافة العمل التطوعي
واخلريي .وعرب هذه الزاوية �أرفع �صوتي ولي�سمع اجلميع� 25 :ألف �شخ�ص
يف قرية ي�ستفيدون من م�ساعدات الهيئة يف النيجر ،حملة �إغاثة كربى يف �إطار
برناجمها لدعم �شعب النيجر الذي يعاين اجلفاف ..و�أم�ضى وفد الهئية �شهر ًا
وزع خالله  500طن من حبوب الدخن على  40قرية ،وا�ستفاد من ذلك 35
�ألف �شخ�ص ،وبلغت التكلفة  675.000ريال ..باهلل عليكم �أال ت�ستحق الهيئة
كلمة �شكر.
�أ�شاد رئي�س وزراء النيجر بهذه اجلهود فقال� :إن م�ساعدات هيئة الإغاثة جاءت
يف وقتها ،وهي املنظمة الأوىل التي جاءت بعد م�ؤمتر املانحني الذي عُ قد بالدوحة،
ثم خاطب الوفد�“ :إنني �أ�ستقبلكم يف بيتي باعتباركم �إخوة و�أ�شقاء م�سلمني
جئتم مل�ساعدة �شعب النيجر” ..كلمات رائعة مفعمة بامل�شاعر النبيلة .ثم نرى
اال�ستنفار يف كل عام خا�صة يف �شهر رم�ضان عندما تنفذ الهئية م�شروع �إفطار
�صائم جلميع القرى واملدن والهجر يف �إطار امل�ساعي املتوا�صلة لتقدمي العون
لكل الفئات الفقرية واملحتاجة يف جميع مناطق بالدنا احلبيبة.
وت�أتي جهود الهيئة الداخلية فرنى � 457أ�سرة يف قرى( :عيار ونثيل ومراج)
ت�ستفيد من م�ساعداتها فتعم الفرحة قلوب العديد من �سكان القرى والهجر يف
حمافظة الليث؛ خ�صو�صاً الأرامل واملطلقات والأطفال الذين كانت امل�ساعدات
دعماً قوياً لهم بعد �أن حا�صرهم العوز واحلاجة ..وكان لها �أكرب الأثر يف نفو�س
املحتاجني وهم يرون الوفود تنتقل من قرية �إىل �أخرى و�سط اجلو ال�ساخن
وهم يعربون طرقاً وعرة لي�صلوا �إىل املحتاجني والفقراء يف �أماكنهم.

*مدير العالقات العامة
القطاع الغربي

ا�صنـــع ذاتـــك
ال�شباب عماد الأمة ،واعتمادها ـ بعد اهلل
ـ عليه ،وكما يقال م�ستقبل كل �أمة مرهون
ب�شبابها؛ لأنهم هم!! زاوية احل�ضارات
ومنرب التقدم ،فلي�س لهم �أن ير�ضوا بالدون،
و�أن تكون �أحالمهم حمدودة و�أهدافهم
قا�صرة وحياتهم تقليدية ..ال�شباب كثري؛
لكن القليل منهم من يوزن مبيزان العديد
من الرجال ،ماذا يقول اهلل عن نبيه �إبراهيم
عليه ال�سالم�« :إن �إبراهيم كان �أم ًة قانتاً
هلل حنيفاً» .قيل يف تف�سري هذه الآية :كان
مبيزان �أمة ..تاريخ �أمتنا مليء مبثل
�أولئك ال�شباب ،فهذا عمر ـ ر�ضي اهلل عنه
ـ كان يهابه �أعدا�ؤه؛ بل �إن ال�شيطان كان
يفر من ظل عمر ،وهذا عبداهلل بن عبا�س
ـ ر�ضي اهلل عنه ـ حرب القر�آن وترجمانه
كان يف�سر القر�آن يف ريعان �شبابه ،وذاك
ابن تيمية ـ رحمه اهلل ـ �أفتى وعمره اثنان
وع�شرون �سنة.
البد لتلك النماذج من طريق �سلكوه
ومنهج اتخذوه ،ولعل هذا الطريق هو:

«�صناعة الذات» ،وعلى كل �شاب �أن يبد�أ
بنف�سه ويعمل على �إ�صالحها فهي �أ�سا�س
كل �صالح ،ومن كان مع اهلل كان اهلل معه،
و�أن يكون ح�سن الأخالق ليكون مع النا�س
ب�أخالقه  ،وليكن �إيجابي النظرة ،رفيقاً
بذاته وبالآخرين ،وليجعل �أهدافه متعدية
النفع فخري النا�س �أنفعهم للنا�س ،وال يكن
ارجتالياً وال فو�ضوياً  ،وليحر�ص على
تنظيم وقته وحفظه يف كل �أمر يطور فكره
ويه ّذب ذاته ،ومع ذلك كله البد من �شوك
يف الطريق� ،أالترون �أن �أكرث النا�س بال ًء هم
الأنبياء .فهي �سنة اهلل مع �أحبابه ،وما ذاك
�إال ل�صحة امل�سلك الذي ي�سلكه ،وهنا �أمر
اليقل عن غريه من الأمور؛ بل من �أهمها
وهو �إخال�ص الن َّية هلل عز وجل واحت�ساب
ذلك عنده  ..وفق اهلل كل �شاب وجعله من
رجال الآالف ..

عبداهلل �إبراهيم القحطاين
العالج التنف�سي .
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العين الثالثة

من عيادتي
اختيار املهنة ..ق�ص�ص ثالث
د� .إبراهيم العلوان

�سامي بن �أورن�س ال�شعالن

طبيب م�شو�ش :يطلب نظام االختيار املهني املركزي بكندا عادة من �أطباء االمتياز حتديد
ثالثة تخ�ص�صات الختيار �أحدها للدرا�سة والتخ�ص�ص واملمار�سة مبا يتنا�سب وا�ستعداد
الطبيب و�إمكاناته وقدراته� ...أحد الأطباء قرر اختيار :طب الأطفال ،الن�ساء والوالدة،
جراحة الأع�صاب ...بالطبع مل ي�ستقرئ هذا الطبيب م�ستقبله الذي �سيمار�س فيه عمله
طوال حياته ،ومل يفكر يف حجم العبء الذي ينتظره بنا ًء على هذا االختيار (الثالثي)،
وهي تخ�ص�صات ال ارتباط �أو ت�شابه بينها و�إمنا انح�صر تفكريه فقط يف الوظيفة!
طبيب تعوزه الر�ؤية :تخرج بتميز متفو ًقا على �أقرانه وزمالئه ،من �أوائل دفعته ،ويف
ميدان العمل انخرط يف برامج التدريب متنق ًال بني ثالثة تخ�ص�صات متفاوته ،عام هنا
وعامان هناك وثالثة �أعوام يف تخ�ص�ص �آخر ،وال يكاد ي�ستقر على �أمر!! هذا الطبيب مل
يوفق يف التخطيط مل�ستقبله ب�شكل جيد رغم تفوقه و�إمكاناته العلمية ،ومل يفح�ص برامج
هذه التخ�ص�صات بدقة قبل الدخول فيها لي�ستبني له الطريق يف م�ستقبله املهني!!
طبيب وا�ضح الهدف :بعد اجتيازه لل�سنة الأوىل بكلية الطب قرر اختيار تخ�ص�ص
اجلراحة ،وملا كان قادمًا للدرا�سة باجلامعة من خارج الريا�ض؛ فقد �أملت عليه رغبته
ور�ؤيته املحددَّة مل�ستقبله ا�ستئجار م�سكن بالقرب من امل�ست�شفى املركزي رغم بعد امل�سافة
بينه وبني كليته بالدرعية .انبنى اختيار امل�سكن على حر�صه ال�شديد على ا�ستثمار وقت
فراغه يف ح�ضور احلاالت اجلراحية وبع�ض العمليات اجلراحية بامل�ست�شفى كلما �سنحت
له الفر�صة طوال �سنوات الدرا�سة املتبقية .تك َّونت لديه �صداقات مع فرق اجلراحني،
وكانوا يخطرونه باحلاالت اجلراحية للمعاينة �إو ح�ضور العمليات التي �س ُتجرى ..هذا
الطبيب الآن من �أ�شهر جراحي اململكة العربية ال�سعودية.

الإعالم ال�صحي

نب�ضــــــة:

يعتمد اختيار التخ�ص�ص على الرغبة والر�ؤية الوا�ضحة مع القدرة على تطوير
املعرفة وتنمية اخلربة ،مع اقرتان ذلك بالتخطيط ال�سليم الذي يقود �إىل اختيار
التخ�ص�ص املنا�سب.

كيف تعرب عن حبك لأوالدك

قراءات ومتابعات

انتماء للحا�ضر
امل�ستقبل ينتمي �إىل ه�ؤالء الذين يعدّون له اليوم (مالكوم �إك�س).
ـ ميِّتُ الأحياء من يعي�ش يومه وال يرمي ب�صره بعيدًا �إىل م�ستقبله ،يعي�ش حلظته وال يفكر يف غده ،ومثل هذا تعوزه �إمكانية
التخطيط والقدرة على التخيل ،وال يهمه ماذا يحدث غدًا ،تفكريه ال يتعدى حدود ذاتهُ ،ي ِّ
عطل هبة اهلل �إليه وهي العقل،
ويرتكه خام ًال ال يقوى على النظر �أبعد من حدود �ساعات اليوم� ...أما الذين يرون امل�ستقبل بعني ثاقبة وك�أنهم يعي�شونه؛
فه�ؤالء هم الذي ينتمون �إليه.

.

تعوي�ض طموحات
ن�سبة عالية من الآباء والأمهات يحاولون حتقيق طموحاتهم عرب �أطفالهم املثريين للإعجاب ..و�إنه لأمر حا�سم �أن تتوقع
التفوق من �أطفالك ،ولكن ال ت�شق عليهم (د .تي�سري �صبحي ـ جملة الرتبية).
ً
تعوي�ضا ملا فاتهم حتقيقه من طموحات وتطلعات ،وعادة ما
ـ تتمنى كل الأ�سر �أن ي�صل �أطفالها �إىل درجة التفوق والإبداع
يتفاخر الآباء والأمهات بالنوابغ من �أطفالهم حني يرونهم حمط الأنظار ومثار الإعجاب و (الت�صفيق) ..وت�ستلزم تنمية
املوهبة والإبداع �أن تكون بيئة املنزل مهي�أة لذلك مبا ي�سودها من معرفة ودراية وخربة يف رعاية ال�صغار على منهج
ا ْق�ض بع�ض الوقت مع �أوالدك كل منهم يتحابوا وي�شارك بع�ضهم بع�ضاً.
على حدة� ،سواء لتتناول وجبة غداء مع علم �أوالدك التفكري الإيجابي ب�أن تكون الرفق ،واال�ستماع �إىل �آرائهم ومناق�شتها وت�شجيعهم بعيدًا عن الزجر والتعنيف ،وبالتايل ت�ضمن الأ�سرة قدرة ابنها على
�أحدهم خارج البيت� ،أو لتمار�س ريا�ضة �إيجابياً ،فمث ًال بد ًال من �أن تعاتب ابنك؛ حتقيق ما ت�صبو هي �إليه.

.

امل�شي مع �آخر� ،أو ملجرد اخلروج معهم
كل على حدة ..املهم �أن ت�شعرهم ب�أنك ُتقدِّر
كل واحد فيهم بينك وبينه دون تدخل من
�إخوته الآخرين� ،أو جمعهم يف كلمة واحدة
ليتناف�سوا �أمامك على الفوز باللقب ،ويظل
هناك دائما من يختلف وينطوي دون �أن
ت�شعر به.
ا ْبن داخلهم الثقة ب�أنف�سهم بت�شجيعك لهم
تقدير ًا ملجهوداتهم التي يبذلونها ولي�س فقط
تقدير ًا للنتائج كما يفعل معظمنا.
احتفل ب�إجنازات اليوم ،فمث ًال �أقم م�أدبة
غداء خا�صة؛ لأن ابنك فالن ا�شرتك يف
فريق كرة القدم باملدر�سة� ،أو لأن �آخر
ح�صل على درجة جيدة يف االمتحان،
وذلك حتى ي�شعر كل منهم ب�أنك مهتم به
وب�أحداث حياته ،وال تفعل ذلك مع واحد
منهم فقط حتى لو كان الآخر ال مي ُر ب�أحداث
خا�صة .ابحث يف حياته وبالت�أكيد �سوف
جتد �أي �شيء ،وتذكر �أن ما تفعله �شيء
رمزي ،وت�ص َّرف على هذا الأ�سا�س حتى ال
تثري الغرية بني �أبنائك فيتناف�سوا عليك،
ثم ت�سود بينهم روح العداوة بد ًال من �أن

لأنه رجع من مدر�سته وجل�س على مائدة
الغداء وهو مت�سخ وغري مهندم قل له:
“يبدو �أنك ق�ضيت وقتاً ممتعاً يف املدر�سة
اليوم”.
�أخرج �ألبوم �صور �أوالدك وهم �صغار
واحكِ لهم ق�ص�صاً عن هذه الفرتة التي
ال يتذكرونها.
ذ ِّكرهم ب�شيء قد تعلمته منهم.
قل لهم كيف �أنك ت�شعر �أنه ل�شيء رائع �أنك
�أحد والديهم ،وكيف �أنك حتب الطريقة
التي يكربون بها.
اجعل �أطفالك يختارون ب�أنف�سهم ما
يلب�سونه ،ف�أنت بذلك تريهم كيف �أنك
حترتم قراراتهم.
اندمج مع �أطفالك يف اللعب ك�أن تت�سخ
يديك مثلهم من �ألوان املاء �أو ال�صل�صال
وما �إىل ذلك.
اعرف جدول �أوالدك ومدر�سيهم و�أ�صدقاءهم
حتى يت�سنى لك �أن ت�س�أل :ماذا فعل فالن؟
وماذا فعلت املدر�سة فالنة؟ في�شعر �أنك
متابع لتفا�صيل حياته ،و�أنك تهتم بهم.

رفع غطاء
االكت�شافات ما هي �إال رفع الغطاء عن �أمر موجود �أ�صال ً ال يراه املغم�ضون (ويلالرد).
ـ هذه دعوة وا�ضحة لإعمال العقل وحتفيزه على التمعُّ ن والتع ُّمق والتحليل واال�ستنباط ،على �أن يقرتن ذلك بقوة النف�س
وقدرتها على ال�صرب واالحتمال و� ً
صوال �إىل �إجناز �أو اخرتاع �أو ابتكار ،ومن ات�صف بذلك فلن ت�صده ال�صعاب ولن تعوقه
حواجز لتحقيق ما يريده ،غري �أن مغم�ضي العيون �سيعرتيهم اخلمول والي�أ�س عند �أول عقبة ،و�سيعجزون عن رفع الغطاء
عن اكت�شاف ما كان ميكنهم الو�صول �إليه مع املتابعة واملثابرة.

.
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�إن التقدم الأ�سطوري املذهل يف جمال االت�صاالت
والتقنية وو�سائل النقل ،وتنوع و�سائل الإعالم
جعل املعمورة قرية كونية �صغرية تقرتب
مكوناتها وتتداخل عرب �شبكة ات�صاالت �أر�ضية
وبحرية و�ضوئية و�إلكرتونية وجماالت �أقمار
�صناعية وحمطات تلفزة و�إذاعة و�صحف وجمالت
�ضوئية وورقية بحيث ينتقل اخلرب بني �أرجائها
يف ثوان معدودة �أو يف جزء من الثانية ،ومن
هنا جاء الت�أثري القوي وال�سريع للإعالم على
كافة نواحي احلياة ومنها الناحية ال�صحية.
وهذه الثورة املذهلة يف جمال االت�صاالت مع
ما لها من �سلبيات توجد فيها �إيجابيات �أي�ض َا
يجب �أن ي�ستفيد منها القطاع ال�صحي ،ويتعامل
معها ب�أ�سلوب علمي من �أجل �إعالم �صحي يحقق
للمواطن املعلومات واملهارات واملعارف ال�صحية
الدقيقة وال�سريعة ملنع �أي جمال للت�أثري عليه
من و�سائل الإعالم املعادية لأمنه ال�صحي،
وا�ستقرار جمتمعه .لقد �أ�صبح �ضروري ت�ضافر
كافة اجلهود ال�صحية وتتكاتف حملياً وعربياً
ملكافحة الأمرا�ض ون�شر ثقافة الطب الوقائي
والوقاية خري من العالج  ..نعم لل�صحة  ..نعم
للحياة من خالل تخطيط علمي ،وبرجمة �إعالمية
ترتكز على مناهج وا�سرتاتيجيات بحثية تلم�س
الواقع وتعاي�شه وت�ست�شرف امل�ستقبل ،ت�ستند
�إىل م�صادر دقيقة لدرء الأخطار التي تهدد �صحة
الفرد و�سالمة البيئة .ال منا�ص من �إعالم �صحي
واعي يقدر حجم امل�س�ؤولية ،ويحمل على عاتقه
�أمانة حتقيق الأهداف ال�سامية لر�سالة ال�صحة،
وتر�سيخ ا�سرتاتيجياتها املحلية والعربية والعاملية
ان�سجاماً مع الر�سالة الإن�سانية لل�صحة ،وال منا�ص
�أي�ضاً من التخطيط امل�ستنري بب�صر وب�صرية
العلم لر�ؤية م�ستقبلية لق�ضايا ال�صحة وفقاً
لطبيعة املرحلة مع مراعاة املتغريات امل�صاحبة،
بحيث ت�شتمل تلك الر�سالة على �أهداف التنظيمات
ال�صحية و�إجنازاتها وبراجمها وحث املواطن
للم�ساهمة يف �إجناح هذه الربامج وحتقيق تلك
الأهداف من خالل جتاوبه وتعاونه الإيجابي،
فال�صحة العامة لي�ست م�س�ؤولية وزارة ال�صحة
وحدها ،و�إمنا هي م�س�ؤولية اجلميع .وت�أ�سي�ساً
على ما �سبق تربز �أهمية الإعالم ال�صحي ال �سيما
يف ع�صر العوملة ،واحلاجة امللحة لبناء منظومة
�إعالمية �شاملة يكون عن�صر ًا رئي�ساً يف تركيبها،
وتكون براجمها توعوية ،تربوية ،تثقيفية ،قادرة
على �إك�ساب املواطن مهارات حياتية تنمي ثقافة
ال�صحة �أو ًال � ..صحتك تهمنا ،معاً من �أجل جمتمع
يزرع ب�سمة ال�صحة ،وتطارد املر�ض و�أعوانه
وتقاوم الآثار ال�سلبية للمواد والربامج التي قد
تروِّج للتدخني وامل�سكرات واملخدرات ،وكل ما
ي�ضر ب�صحة املواطن بدنياً �أو نف�سياً.

مكمن اجلهل
�أ�صعب �شيء يف احلياة �أن يعرف الإن�سان نف�سه و�أ�سهل �شيء �أن ين�صح غريه (�أر�سطو).
ـ النف�س مكمن اجلهل ،فالإن�سان ال يرغب الغو�ص داخلها والتع ُّرف على كنهها ليعرف �صفاتها الإيجابي منها وال�سلبي،
فيحفز و ُيغذي الإيجابي و ُيخ ِّذل �أو ُيعالج ال�سلبي منها ،ورغم �أن الإن�سان مر�آة نف�سه؛ �إال �أنه عادة ال مييل �إىل تعريتها،
�إذا قر�أت وخرجت بلب املو�ضوع
وي�ستعي�ض عن ذلك ويت�سلى بالنظر يف مثالب الآخرين ثم يتطوع بتقدمي الن�صائح �إليهم ،وقد يكون هو �أوىل بن�صح نف�سه
ف�أنت را�شد ،و�إذا قر�أت ومل تفقه �شيئاً
وتفوميها ..ولكن هكذا الإن�سان حاله دومًا متعدية �إىل خارجه.
فقد تكون جاه ًال.
لي�س عيباً �أن تعرتف باخلط�أ؛ لكن العيب
قفز فوق احلواجز
�أن تعرف اخلط�أ وت�سكت عنه.
احلياه مليئة باحلجارة فال تتعرث بها  ،بل اجمعها و ابن بها �سلما ت�صعد به نحو النجاح (مارتن لوثر كنج).
احلب من طرف واحد مثل عملية
ـ من ي�ست�صعب الطريق؛ لن يقوى على امل�ضي ،ومن يتعرث على حجرين �أو ثالثة ي�صطدم بها ثم يفقد اله َّمة على املوا�صلة؛
�سيبقى �أبد الدهر خامل الذكر وجوده كعدمه ..ولكن على الإن�سان �أن ي�ستفيد من العقبات والعوائق يف بناء جتاربه وخرباته خطرة بال تخدير.
ال تطلب من غريك متجيد عقلك و�أنت
التي تعينه على متهيد الطريق وال�سري فيه ب�سهولة و�سال�سة ...وما احلياة �إال ركام من املعارف والتجارب واخلربات
ال حترتم عقولهم.
التي ت�ستثمر لتحقيق الذات ونفع املجتمعات.
جملة و�صفة طبية
�إبراهيم ال�صايف
من�صور الدوخي
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الأخي ـ ـ ــرة

جل�سات حوار يف
الأخالقيات احليوية

د .اجلمعة مدير املركز
اختتمت الثالثاء املا�ضي  3فرباير 2010م
جل�سات احلوار التي نظمها مركز امللك عبد اهلل
العاملي للأبحاث الطبية �ضمن فعاليات برنامج
الأخالقيات احليوية حول اجلوانب الفقهية
والأخالقية والإدارية والبحثية والإعالمية
حتت عنوان( :الرعاية ال�صحية ـ الر�ؤية بني
املانح واملتلقي) ،وذلك بقاعة �سمري بن حريب.
وت�ضمن برنامج اجلل�سات �أربع ندوات هي:
التعليم يف الأخالقيات احليوية� ...أين نحن
منه؟ ،البحث ال�سريري :مدخل �أخالقي �إىل
الو�ضع احلايل والر�ؤية امل�ستقبلية ،الرعاية
ال�صحية و�أخالقيات البحث ال�سريري على
�ضوء ال�شريعة الإ�سالمية ،والرعاية ال�صحية:
�إدارة املوارد وهوية امل�ؤ�س�سات.
هذا وقد �شارك يف هذه الندوات عدد من
الأ�ساتذة و�أع�ضاء هيئة التدري�س من داخل
اجلامعة وخارجها

السبت  22صفـر  1431هـ املوافق  6فبراير  2010م

� 10آالف زائر جلناح اجلامعة مبعر�ض التعليم
�شارك طالب اجلامعة يف
خمتلف �أن�شطة وفعاليات
املعر�ض الدويل للتعليم
العايل التي انطلقت الأ�سبوع
املا�ضي حتت رعاية معايل
الدكتور خالد بن حممد
العنقري وزير التعليم العايل
وا�ستقبلوا جموع زوار
جناح اجلامعة وتفاعلوا
مع �أ�سئلتهم وا�ستف�ساراتهم
خا�صة الباحثني منهم عن
فر�ص الدرا�سة بكليات اجلامعة ،وقدَّموا لهم �شرحً ا متكام ًال
ومف�صالً حول املناهج احلديثة التي تطبقها اجلامعة واالهتمام
الكبري الذي توليه كلياتها لربامج التعليم والتدريب والتقييم،
و�أطلعوهم على امل�ستويات املتقدمة لربامج التطبيق مبدينة

امللك عبد العزيز الطبية مبا
حتويه من �أجهزة وتقنيات
حديثة وحتت �إ�شراف �أع�ضاء
هيئة التدري�س من ذوي
الكفاءات العلمية واخلربات
العالية وكوادر الأطباء امل�ؤهلة
و�صاحبة التجارب الوا�سعة
والغنية يف جمال املمار�سة
املهنية.
هذا وقد بينت الإح�صاءات �أن
جناح اجلامعة ي�ستقبل يوميًّا
�أكرث من  500زائر ،وبلغ عدد الزوار طوال فرتة املعر�ض �أكرث
من � 10آالف زائر �أبدوا جميعهم رغبتهم يف التعرف على هذه
اجلامعة الوليدة وكلياتها ومناهجها وطرق التدري�س فيها
وبرامج التدريب والتطبيق التي تتيحها.

تخدير جزئي لعمليات �أورام الثدي

ح�صل الدكتور حممد احلربي ا�ست�شاري
طب التخدير والتخدير اجلزئي على جائزة
املركز الثالث يف ال�شرق االو�سط لأبحاث
�سرطان الثدي عن بحثه الذي تقدَّم به حول
�إجراء عمليات �أورام الثدي حتت التخدير
اجلزئي جلراحة اليوم الواحد حم ِّق ًقا بذلك
�إجنا ًزا علميًّا ومهنيًّا ُي�ضاف �إىل جناحات
مدينة امللك عبدالعزيز الطبية بالريا�ض.
جاء ذلك بعد �إعالن النتائج �ضمن فعاليات
م�ؤمتر �سانت �أنطونيوالعاملي الرابع الذي
�أُقيم بفندق الفور �سي�سزون يف برج اململكة
وقد �ش َّرف احلفل معايل الدكتور بندر بن عبد املح�سن القناوي املدير العام التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني وتوىل
معاليه توزيع اجلوائز على الفائزين .و ُيع ُّد هذا النوع من التخديرالذي مت تطبيقه على �سبع ع�شرة حالة مبدينه امللك عبد
العزيز الطبية باحلر�س الوطني الأول من نوعه يف ال�شرق الأو�سط ،وتكمن �أهميته وفائدته يف عدم احلاجه �إىل تنومي� ،أي �إجراء
عمليات �سرطان الثدي دون �أي ت�أخري �أو انتظار �سرير مب ِّي ًنا �أن هذا النوع من العمليات (جراحة اليوم الواحد) ُيق ِّلل العبء
ا�ستكمل  20طالبًا من خريجي الكليات املادي على امل�ست�شفى و ُيو ِّفر بالتايل الكثري من امل�صروفات العالجية .وت�ضمنت نتائج هذا البحث � ً
أي�ضا تخفيف الأمل احلاد بعد
العلمية (العلوم والعلوم الطبية التطبيقية العملية حيث تظل املري�ضة دون �شعور بالأمل ملدة ترتاوح بني  15ـ � 20ساعة ،ويتوقع ارتفاع معدالت البحث يف هذا النوع من
وال�صيدلة والطب البيطري) امل�سار الثاين التخدير لإجراء عمليات �أخرى م�ستقب ًال �إن �شاء اهلل ُت�ضاف �إىل هذا الإجناز املتعلق بعمليات �أورام الثدي.
متطلبات االلتحاق بكلية الطب بعد �أن
اجتازوا االمتحان التحريري واملقابلة
ال�شفهية (ال�شخ�صية) امل�سار الثاين،
و�سينتظمون جميعهم يف الدرا�سة مع
بداية الف�صل الدرا�سي الثاين من العام نظمت كلية التمري�ض بالريا�ض ور�شة عمل
اجلامعي 1431/1430م (املوافق بعنوان « االجتاهات احلديثة يف تقييم �أداء
طالب اجلامعة» االثنني  2010/1/18ح�ضرها
2010/2009م).
هذا وقد ت�سلمت عمادة القبول والت�سجيل  50مدعوًا من اجلهات املعنية بتعليم التمري�ض
 120طلبًا من خريجي اجلامعات ممثلة يف كليتي التمري�ض بجدة و الإح�ساء،
ال�سعوديني ميثلون  12جامعة ُر�شح من جامعة امللك �سعود وجامعة الأمرية نورة بنت
بينهم  92لإجراء املقابالت ال�شخ�صية عبد الرحمن والإدارة العامة للتمري�ض بوزارة
التي ا�ستمرت طوال يوم كامل ،ثم ُقب َل ال�صحة وم�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي.
وت�ضمنت ور�شة العمل العديد من املحا�ضرات
 21طالبًا لدرا�سة الطب باجلامعة.
بثينة مر�شد عميدة كلية التمري�ض بالريا�ض �سابقاً وذلك بح�ضور
ويتطلب القبول بكلية الطب �أن يكون وجمموعات عمل لنخبة من اخلرباء يف هذا املجال.
املتقدِّم �سعودي اجلن�سية ومل مي�ض على وعقد عمداء الكليات الثالث بالريا�ض وجدة والأح�ساء اجتماعً ا الأ�ستاذ الدكتور يو�سف العي�سى وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
تخرجه يف اجلامعة �أكرث من � 5سنوات نوق�شت خالله موا�ضيع مهمة و ُك ِّرمت خالله الدكتورة وفيقة وعميد كلية الطب ،و�سعادة الأ�ستاذ حممد العريج املمدير التنفيذي
�سليمان عميدة كليتي التمري�ض بالريا�ض وجدة �سابقا ،والدكتورة لل�ش�ؤون املالية بال�ش�ؤون ال�صحية.
و�أ َّال يقل معدله عن ( 3من .)5

طالبا
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يقبلون بالطب

كلمة التحرير

يـــــوم املهنــــة
ي�ستهدف يوم املهنة �إعداد طالب الطب �أو الكليات ال�صحية الأخرى ليكون قاد ًرا
على ا�ست�شراف م�ستقبل درا�سته ـ �سواء على م�ستوى البكالوريو�س �أو الدرا�سات
العليا ـ برو َّية ور�ؤية وا�ضحة تمُ ِّكنه من اختيار التخ�ص�ص الأقرب �إىل نف�سه
وميوله و�إمكاناته ،ومن التخطيط مل�ستقبله العملي وفق قناعاته الذاتية املبنية
على خربات �سابقيه من زمالئه ،وبعد اال�ستنارة با�ست�شارة �أ�ساتذته والإفادة
من جتاربهم ،وتتجه فعاليات يوم املهنة �إجما ًال �إىل طالب الطب وطب الأ�سنان
وال�صيدلة والأطباء وال�صيادلة حديثي التخرج لتزودهم مبعلومات كافية حول
الدرا�سة والتخ�ص�صات الطبية ،ولت�ساعدهم على بناء خلفية متينة متنحهم القدرة
على اتخاذ القرار ال�صحيح حول امل�ستقبل يف جانبيه العلمي والعملي.
ويتعرف الطالب عرب الربامج العلمية ليوم املهنة على م�ؤ�س�سات القطاع ال�صحي
وما هو متاح لديها من فر�ص وظيفية وتدريب وتعليم م�ستمر ،ويتعلم كيفية
�إعداد ال�سرية الذاتية ،ويك ِّون خلفية عن املقابالت ال�شخ�صية وطريقة البحث
عن الوظيفة التي تنا�سبه وتر�ضي طموحاتهَّ ،
ويطلع كذلك على فر�ص التدريب
التي توفرها الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية ،ف�ض ًال عن برنامج خادم
احلرمني ال�شريفني لالبتعاث ..ويتعرف � ً
أي�ضا على اجلامعات واملراكز الطبية
وال�صحية العاملية التي يمُ كن �أن يتعامل معها م�ستقب ًال من �أجل التو�سع املعريف
والعلمي ولزيادة خرباته يف تخ�ص�صه ..ويف اجلهة املقابلة ف�إن برامج يوم املهنة
تمُ ِّكن امل�ؤ�س�سات ال�صحية بدورها من الوقوف على تخ�ص�صات الطالب التي تلبي
حاجتها ،وتتعرف على م�ستوياتهم و�إمكاناتهم ،وبالتايل تعمد �إىل ا�ستقطاب املبدعني
واملربزين منهم ،وهكذا تتهي�أ للخريج فر�ص التعيني الفوري ..ويف الوقت نف�سه
ف�إن هذه الفعاليات ت�ؤدي �إىل تقوية الروابط وجماالت التعاون بني اجلامعات
وامل�ؤ�س�سات ال�صحية.
وال �شك �أن رعاية خادم احلرمني ال�شريفني لهذه الفعاليات ت�شكل داللة وا�ضحة على
�أهميته ،وتبينِّ مدى اهتمام قيادتنا احلكيمة مب�ستقبل طالبنا علميًا وعمليًا.

التحرير

�أق�سام جديدة مبنتدى الطالب

ور�شة عمل بكلية التمري�ض بالريا�ض

وا�صلت منتديات طالب وطالبات جامعة
امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية
باحلر�س الوطني ن�شاطها بعد �إنهائها املرحلة
التطويرية الأوىل التي متثلت يف ت�صميم
وتنفيذ الواجهة اجلديدة مع �إ�ضافة بع�ض
الأق�سام التي تخدم الطالب� ،إذ ُخ ِّ�ص�ص يف
هذه املرحلة ق�سم خا�ص لطالب كلية العلوم
الطبية مبختلف فروعها و�آخر لأخبار مدينة
امللك عبدالعزيز الطبية باحلر�س الوطني
و مركز امللك عبد اهلل العاملي للأبحاث .كما
�أ�ضيفت روابط �سريعة للمواقع اجلامعية
املهمة مثل املوقع الر�سمي للجامعة وبريد

الطالب ونافذة �ش�ؤون الطالب التي
تتيح الفر�صة ملرتادي امللتقى �سهولة
الو�صــــول �إليهــــــا.ومن اجلدير بالذكر
�أن امللتقى يوا�صل متيزه يف تقدمي خدمات
�أكــــادمييــــــــــة و�إعـــــالمــيـــة للطالب
بجانب تغطية بع�ض ن�شـــاطــــــــات جامعة
امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية
باحلر�س الوطني من زيارات و فعاليات
وبرامج ريا�ضية وثقافية ،بل وي�شكل
�ساحة تلتقي فيها �أفكار الطالب و�آرا�ؤهم
واقرتاحاتهم ومالحظاتهم ف�ض ًال عن تبادل
خرباتهم املعرفية و الأكادميية.
مطابع ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني

