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  الجوائز
  
  
ــــه الثانيــــة واألربعــــين  -١ ــــي ُعقــــدت فــــي كــــانون الثــــاني/  اعتمــــد المجلــــس التنفيــــذي فــــي دورت بعــــد المائــــة، الت

، عــددًا مــن المقــررات اإلجرائيــة ُيمــنح أفــراد أو مؤسســات بموجبهــا جــوائز تقــديرًا إلنجــازاتهم البــارزة فــي ٢٠١٨ ينــاير
  ١مجال التنمية الصحية.

  
يـوم الجمعـة  ومن المقرر إقامة حفـل توزيـع الجـوائز الخمـس التاليـة أثنـاء انعقـاد الجلسـة العامـة فـي صـباح  -٢

  :٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٥الموافق 
  

  األستاذ فينود كومار بول (الهند)إلى  ي لصحة األسرةجائزة مؤسسة إحسان دغرمجستقدم 
  فة (كوستاريكا) العناية الملطّ  اتوحددعم مؤسسة إلى  كاوا للصحةساجائزة ساستقدم 
الكــوري للســالمة الدوائيــة وٕادارة  المعهــدإلــى  جــائزة مؤسســة اإلمــارات العربيــة المتحــدة للصــحةســتقدم 

  المخاطر (جمهورية كوريا)
جائزة سمو الشيخ صباح األحمد الجـابر الصـباح للبحـوث فـي مجـالي الرعايـة الصـحية للمسـنين ستقدم 

جمعيـة البـدر لمسـاعدة مرضـى دولة الكويت في مجال تعزيز الصـحة، إلـى  مؤسسة من وتعزيز الصحة،
  السرطان (الجزائر)

أحمــد  ة نــاظني واســيالــدكتور إلــى  ووك التذكاريــة للصــحة العموميــة –جــائزة الــدكتور لــي جونــغ ســتقدم 
  .(ماليزيا)

  
ـه كـل   -٣ وقد ُأنشئت هذه الجوائز بمبادرة من شخصيات مرموقة في مجال الصـحة، أو تخليـدًا لـذكراهم. وُتوجَّ

ن بهـا، ويمكـن لـإلدارات الصـحية الوطنيـة عام عقب اختتام دورة جمعية الصـحة الـدعوة إلـى تقـديم ترشـيحات الفـائزي
أو ألي مــن الفــائزين الســابقين بهــا تقــديم هــذه الترشــيحات. ويســّمي المجلــس التنفيــذي خــالل دورتــه التــي ُتعقــد فــي 
كانون الثاني/ يناير الفائزين بالجائزة، بناًء على التوصيات المقدمة من هيئة اختيار الفـائزين المعنيـة بكـل مـن هـذه 

  الجوائز.
  
وقــد ُمنحــت هــذه الجــوائز علــى مــر الســنين لعلمــاء وبــاحثين معــروفين أو لمجــّرد أشــخاص متفــانين أســهموا   -٤

  بأعمالهم إسهامًا كبيرًا في النهوض بالصحة العمومية، ولمؤسسات رعاية صحة المجتمعات المحلية.
  
والحاصــــلين عليهــــا فــــي مزيــــدًا مــــن المعلومــــات عــــن هــــذه الجــــوائز  ٢ويــــورد الملحــــق المرفــــق بهــــذه الوثيقــــة  -٥

  .٢٠١٨ عام
  

                                                           
 ).٢٠١٨) (١٧(١٤٢م ت)، ١٦(١٤٢م ت)، ١٥(١٤٢م ت)، ١٤(١٤٢م ت)، ١٣(١٤٢م تانظر المقررات اإلجرائية    ١

  انظر أيضًا المعلومات المتاحة عن هذه الجوائز على موقع منظمة الصحة العالمية    ٢
)http://www.who.int/governance/awards ٢٠١٨نيسان/ أبريل  ٤، تم االطالع في.( 
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  الملحق
  
  
  جائزة مؤسسة إحسان دغرمجي لصحة األسرة  -١
  

ُتمــــنح جــــائزة مؤسســــة إحســــان دغرمجــــي لصــــحة األســــرة لشــــخص واحــــد أو أكثــــر حــــائزين علــــى اعتــــراف عــــالمي 
  خدمات في ميدان صحة األسرة.يقدمونه من  لما
  

  .هند)اللألستاذ فينود كومار بول ( ٢٠١٨وقد ُمنحت جائزة عام 
  

واشتهر األستاذ بول دوليًا كباحث وطبيب سريري ومعلم وداٍع من دعاة الصحة العمومية في مجال صـحة األسـرة، 
ن صــحة أفــراد األســرة وعــافيتهم، بتركيــز خــاص علــى صــحة المواليــد. وقــد أســهم إســهامًا متمّيــزًا وخالــدًا فــي تحســي

في صدارة  ،وبخاصة في البلدان النامية. وأثمرت جهوده جعَل صحة كل من المواليد واألمهات التي لطالما ُأهملت
اســتراتيجيات األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة. كمــا اضــطلع بــدور فعــال فــي إنشــاء شــراكة صــحة األم والوليــد والطفــل فــي 

ف بــــه أيضــــًا كخبيــــر رائــــد فــــي مجــــالي التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة والمــــوارد البشــــرية . وُيعتــــر ٢٠٠٦-٢٠٠٥الفتــــرة 
  الصحية.

  
وقــد أســهم األســتاذ بــول إســهامًا كبيــرًا فــي صــْوغ بعــض الوثــائق المهمــة المســتخدمة عالميــًا بشــأن صــحة األســرة فــي 

ية العالميــة بشــأن صــحة المــرأة عهــدي األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة وأهــداف التنميــة المســتدامة، مــن بينهــا االســتراتيج
بقـــاء المواليـــد علـــى قيـــد ")، وقاعـــدة البّينـــات العلميـــة الُمســـتند إليهـــا فـــي سلســـلتي ٢٠٣٠-٢٠١٦والطفـــل والمراهـــق (

ونشــــر مقــــاالت عديــــدة فــــي المجــــالت الدوليــــة  ."ذا النســــت") فــــي مجلــــة ٢٠١٤( "كــــل مولــــود") و٢٠٠٥( "الحيــــاة
الخاضعة الستعراض األقران، فضًال عن عدة كتب ودراسات أحادية الموضوع، من بينها كتاب عـن طـب األطفـال 

  هو المرجع الذي ُيدرَّس لطالب الطب في الهند وجنوب آسيا.
  

طنية المتعلقة بصحة الطفـل فـي الهنـد، واضطلع األستاذ بول بدور رئيسي في وضع البرامج والمبادئ التوجيهية الو 
  صحية والتغذوية والجنسانية.ويشغل حاليًا منصب وزير الدولة للشؤون ال

  
  جائزة ساساكاوا للصحة  -٢
  

لشخص واحد أو أكثر، أو مؤسسة واحدة أو أكثر، أو منظمة غير حكومية واحـدة أو  كاوا للصحةساُتمنح جائزة سا
مّيزة في مجال التنمية الصحية. وتشمل هذه األعمال تعزيز بـرامج صـحية معينـة أكثر على إنجاز أعمال مبتكرة مت

  أو تحقيق تقدم باهر في مجال الرعاية الصحية األولية. 
  

  فة (كوستاريكا) العناية الملطّ  اتوحد دعملمؤسسة  ٢٠١٨وقد ُمنحت جائزة عام 
  

المصـابين بـأمراض مميتـة. وقـد ُأنشـئت فـي  وهي منظمة غير ربحية ُيعترف بإسـهاماتها فـي إعمـال حقـوق األطفـال
فــي كوريــدابات بمحافظــة ســان خوســيه بكوســتاريكا، وتــدعم البرنــامج الــوطني للرعايــة الملّطفــة لألطفــال  ١٩٩٢عــام 

المتعلق باألطفال والمراهقين المصابين بحاالت مرضية مميتة الذين يعيشون المراحل األخيـرة مـن حيـاتهم. وتباشـر 
في المستشفى الوطني لألطفال وغيره من المراكز الطبية وفي المنازل في شتى أنحاء كوستاريكا، المؤسسة أعمالها 

وتدّرب المهنيين الكوستاريكيين العاملين في مجال الصحة ونظرائهم من البلدان األخرى في أمريكا الالتينية، وتدير 
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ســانتا بــاوال.  لّطفــة بالتعــاون مــع جامعــةبرنامجــًا للحصــول علــى درجــة الماجســتير فــي الرعايــة الم ٢٠٠٦منــذ عــام 
أنشـــأت المؤسســـة مركـــزين للرعايـــة النهاريـــة وتشـــّغلهما حاليـــًا، وتتـــولى إدارتهمـــا بصـــورة رئيســـية أفرقـــة متعـــددة  وقـــد

التخصصات من المتطوعين تقـدم أنشـطة عالجيـة مـن قبيـل العـالج بالموسـيقى، والعـالج بـالفن، والعـالج بـالكالب، 
  ."الريكي"بيعي، والعالج الوظيفي، والتنويم المغناطيسي، وعالج فضًال عن العالج الط

  
وتتولى المؤسسة أيضًا تدريب مقدمي الرعاية من أفراد األسـر، وتـدير برنامجـًا وطنيـًا للرعايـة القائمـة علـى الزيـارات 

ـــة. وتـــوفر معـــدات طبيـــة ومنتجـــات مســـاِعدة بأســـعار معقولـــة، كالكراســـي المتحركـــة وأســـطوانات  األكســـجين المنزلي
والــرّذاذات، وتســاعد األســر المنخفضــة الــدخل علــى شــراء األدويــة، كمــا تقــدم لهــا مســاعدات غذائيــة شــهرية. عــالوة 
علــى ذلــك، تــدير المؤسســة برنامجــًا لفتــرة الحــداد يقــدم خــدمات متابعــة لمــدة عــام إلــى والــدّي الطفــل المتــوفى وأشــقائه 

  الجنازات.والقائمين على رعايته، وُيسهم في تمويل مراسم 
  

وقد وضعت المؤسسة لنفسها تحديًا يتمثل في تقديم خدماتها إلى جميع األطفال والمـراهقين المحتـاجين إلـى الرعايـة 
  .٢٠١٩الملّطفة في كوستاريكا بحلول عام 

  
  جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة  -٣
  

واحد أو أكثر، أو مؤسسة واحدة أو أكثر، أو منظمة ُتمنح جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة لشخص 
  غير حكومية واحدة أو أكثر على تقديم إسهامات جليلة في مجال التنمية الصحية.

  
ــة وٕادارة المخــاطر (المعهــد الكــوري)  لمعهــد الكــوريل ٢٠١٨وقــد ُمنحــت جــائزة عــام  ــة للســالمة الدوائي (جمهوري

  .كوريا)
  

لتعزيز جودة الصحة الوطنية، بالوقايـة واالعتـراف بالمشـاكل   ٢٠١٢الثاني/ يناير وُأنشئ المعهد الكوري في كانون 
المتصـــلة باألدويـــة. وتـــدعم هـــذه المؤسســـة العامـــة إلدارة الســـالمة الدوائيـــة اســـتناد القـــرارات المتخـــذة بشـــأن الســـالمة 

المتعلقــة بالســالمة الدوائيــة، وٕاجــراء  الدوائيــة إلــى بّينــات، بتعزيــز اإلبــالغ باآلثــار الدوائيــة الضــارة، وتقيــيم المعلومــات
تقييمـــات ســـببية، ووضـــع معـــايير الســـتعراض االســـتخدام الـــدوائي، وكـــذلك بنشـــر معلومـــات عـــن الســـالمة، وتوعيـــة 

  الجمهور.
  

، والمعلومـات المتعلقـة بالسـالمة الدوائيـة، باإلحصـاءاتويزّود المعهد الكوري وزارة السـالمة الغذائيـة والدوائيـة دوريـًا 
غــات المتعلقــة باآلثــار الدوائيــة الضــارة. ويعمــل نظــام ترصــد اآلثــار الدوائيــة الضــارة فــي جمهوريــة كوريــا علــى والبال

أســاس المركــزي، ويعمــل المعهــد الكــوري فــي إطــاره كجهــة تنســيق للمراكــز اإلقليميــة لترصــد اآلثــار الدوائيــة الضــارة 
مستشــفى  ٢٥زًا مــن هــذه المراكــز، تتــألف مــن مركــ ٢٧، كــان يوجــد ٢٠١٧وُيعنــى بجمــع البيانــات منهــا. وفــي عــام 

  تعليمي محلي ومركزين وطنيين.
  

وقــد أنشــأ المعهــد الكــوري النظــام الكــوري لإلبــالغ باآلثــار الدوائيــة الضــارة تيســيرًا لإلبــالغ باآلثــار الضــارة لألدويــة 
بالغــــات فــــي النظــــام منــــذ والمنتجــــات البيولوجيــــة العالجيــــة وٕادارة البالغــــات المتعلقــــة بهــــا، وُتســــجَّل جميــــع هــــذه ال

بالغـات ". وُيبلَّغ المعهد الكوري بمعلومات عـن أي آثـار دوائيـة ُيشـتبه فـي أنهـا ضـارة باسـتخدام نمـوذج ٢٠١٢ عام
. كمــا يمكــن اإلبــالغ عــن اآلثــار الدوائيــة الضــارة عــن طريــق مركــز االتصــاالت الهاتفيــة "فرديــةالالســالمة للحــاالت 

رة، وبوسـائل أخـرى كالفـاكس والبريـد اإللكترونـي. وُتحفـظ جميـع المعلومـات الـواردة المعني بالتفاعالت الدوائية الضـا
فــي نظــام اإلبــالغ فــي شــكل بالغــات حــاالت فرديــة بشــأن الســالمة. ويعمــل المعهــد الكــوري علــى الكشــف عــن أي 
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يــة. وتتفـــق قاعـــدة إشــارات قـــد ُتســتمد مـــن البيانــات المجّمعـــة ويقّيمهـــا، وُيصــدر المعلومـــات المتعلقــة بالســـالمة الدوائ
لبيانـات العالميـة لبرنـامج منظمـة ارصـد اآلثـار الدوائيـة الضـارة، وقاعـدة تبيانات نظام اإلبالغ مـع المعـايير الدوليـة ل

   .(Vigibase)الصحة العالمية للرصد الدولي لألدوية 
  
للمسـنين جائزة سمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح للبحـوث فـي مجـالي الرعايـة الصـحية   -٤

  من مؤسسة دولة الكويت في مجال تعزيز الصحة وتعزيز الصحة
  

ُتمـــنح جـــائزة ســـمو الشـــيخ صـــباح األحمـــد الجـــابر الصـــباح للبحـــوث فـــي مجـــالي الرعايـــة الصـــحية للمســـنين وتعزيـــز 
أكثــر، أو منظمــة غيــر حكوميــة واحــدة أو أكثــر علــى تقــديم   الصــحة لشــخص واحــد أو أكثــر، أو مؤسســة واحــدة أو

  ات بحثية جليلة في مجالي الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة. إسهام
  

  .(الجزائر) لجمعية البدر لمساعدة مرضى السرطان ٢٠١٨وقد ُمنحت جائزة عام 
  

لمشـــاركة المجتمـــع المـــدني فـــي األعمـــال االجتماعيـــة واإلنســـانية،  مثـــاًال بـــارزاً وُتكـــرَّم جمعيـــة البـــدر تقـــديرًا لكونهـــا 
، مـن بيـنهم عـدة أطبـاء، فـي إطـار جهـود جماعيـة ٢٠٠٦مـن سـكان واليـة البليـدة بـالجزائر فـي عـام أسسها أفـراد  إذ

  ترمي إلى تحسين التدبير العالجي لمرضى السرطان.
  

وتتمثــل األغــراض العامــة للجمعيــة فــي إعــالم عمــوم الســكان وتــوعيتهم ومســاعدة مرضــى الســرطان. وتــدير الجمعيــة 
وتــنظم ســنويًا حملــة توعويــة لمكافحــة تعاطيــه تحــت شــعار "ال للســيجارة األولــى"،  برنامجــًا لمكافحــة تعــاطي التبــغ،

تستهدف تالميذ المدارس االبتدائية وطالب المدارس الثانوية والكليات. وتقدم الجمعية خدمات تحّري سرطان الثدي 
لثـدي، وطـوال العـام األول/ أكتـوبر، وهـو شـهر التوعيـة بسـرطان ا وتنظم أنشطة توعوية مختلفة خـالل شـهر تشـرين

  في الجامعات والشركات والمتاجر الكبرى واألماكن العامة.
  

وتستثمر الجمعية في األعمال الوقائية، والكشف المبكـر عـن السـرطان، وتقـديم الخـدمات الطبيـة لمرضـى السـرطان 
مـن تقـديم خـدمات نقـل في المستشفيات والعيادات النهارية، علـى حـد سـواء، بتقـديم الـدعم النفسـي واللوجيسـتي بـدءًا 

 صــلةْغــر القولــون والحفاظــات. كمــا تســاعد فــي تيســير تعــامالت المرضــى المتالــدم واألدويــة ووصــوًال إلــى أكيــاس فَ 
بخـــدمات الضـــمان االجتمـــاعي وخـــدمات الحمايـــة االجتماعيـــة وتـــوفر للمرضـــى الفقـــراء وغيـــر المشـــمولين بالضـــمان 

أول دار الســـتقبال مرضـــى الســـرطان  ٢٠١١معيـــة فـــي عـــام االجتمـــاعي التغطيـــة بهـــذا الضـــمان. وقـــد دّشـــنت الج
سـريرًا وأتاحـت منـذ افتتاحهـا  ٦٥دار اإلحسـان، التـي تبلـغ طاقتهـا االسـتيعابية  ٢٠١٥ ، ثم افتتحت في عـامٕايوائهمو 

مريضـــًا دامـــت إقـــامتهم فيهـــا  ١٣٧٠ليلـــة ألكثـــر مـــن  ٤٥ ٠٠٠خـــدمات اإلقامـــة والرعايـــة الطبيـــة خـــالل أكثـــر مـــن 
المتوســط. وقــد أمكــن ذلــك أساســًا بفضــل المــانحين وجهــود المتطــوعين، وخصوصــًا الطــالب الشــباب.  يومــًا فــي ٤٥

  وتتيح الجمعية أيضًا للمرضى خدمات النقل لتمكينهم من السفر لتلّقي العالج.
 

وقــد حّســنت الجمعيــة أســباب الراحــة للمرضــى ومــوظفي التمــريض فــي مركــز البليــدة للســرطان وجناحــه لطــب أورام 
ال، بتجديــد قاعــة الرعايــة فــي جنــاح البليــدة لطــب أورام األطفــال وقاعــة اللعــب المخصصــة لألطفــال المرضــى األطفــ

  المقيمين في المركز.
  

وتعمــل الجمعيــة حاليــًا علــى إنشــاء مركــز لطــب أورام األطفــال لضــمان أعلــى مســتوى مــن الجــودة فــي مجــال رعايــة 
ات، ومدرســـة، ومكـــان للترفيـــه. وسُيســـاَهم بجـــزء مـــن مبلـــغ األطفـــال، ومركـــز مجتمعـــي ســـيوفر مرافـــق لآلبـــاء واألمهـــ

  الجائزة في هذا المشروع الجديد.
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  ووك التذكارية للصحة العمومية –جائزة الدكتور لي جونغ   -٥
  

ـــدكتور لـــي جونـــغ  ـــة –ُتمـــنح جـــائزة ال ـــة للصـــحة العمومي ـــر، أو مؤسســـة واحـــدة  ووك التذكاري لشـــخص واحـــد أو أكث
  مية واحدة أو أكثر على تقديم إسهامات جليلة في مجال الصحة العمومية.أكثر، أو منظمة غير حكو  أو
  

  .ني واسي أحمد (ماليزيا)ة ناظلدكتور ل ٢٠١٨وقد ُمنحت جائزة عام 
  

وُتكرَّم الدكتورة أحمد، الموظفـة الكبيـرة المعنيـة بـالبحوث فـي وحـدة علـم الحشـرات الطبـي بمعهـد البحـوث الطبيـة فـي 
سهامها في مجال البحوث االبتكارية في علم الحشرات الطبي الشرعي، والسيما لما أجرتـه مـن كوااللمبور، تقديرًا إل

الخشـف النحاسـي لتعجيـل عمليـة شـفاء الجـروح وقُـَرح القـدم ذبابـة باستخدام  النََّغفي دراسات عن المعالجة باإلْنضار
  الناجمة عن اإلصابة بداء السكري.

  
الدكتورة أحمد لنْيل الجـائزة، تبلـغ نسـبة انتشـار تقـّرح القـدم لـدي مرضـى السـكري ووفقًا للوثائق المرفقة بطلب ترشيح 

٪، بينمــا تمثــل مضــاعفات إصــابات ٦المتــرددين علــى مرافــق رعايــة مرضــى الســكري الخــارجيين فــي ماليزيــا حــوالي 
كري ٪ مـــن مجمـــوع حـــاالت الســـكري التـــي تـــدخل المستشـــفيات فـــي البلـــد. ومـــن مضـــاعفات داء الســـ١٢القـــدم نســـبة 

الخطيرة حدوث الُقرح. ويؤدي وجود بكتيريا مقاومة لألدوية المتعددة في الجروح إلى مفاقمة خطـر اإلنتـان الـدموي، 
وُيعد بتر األطراف المصابة الخيار الوحيد في أغلب األحيان. وتشير بعض التقديرات إلى أن تكـاليف عـالج القُـرح 

، األمــر ٢٠٢٥أمريكــي فــي إقلــيم جنــوب شــرق آســيا بحلــول عــام دوالر  مليــار ٥,١الناجمــة عــن داء الســكري ســتبلغ 
الذي سيلقي أعباًء ثقيلة على نظم الرعاية الصحية في اإلقليم، وبخاصـة فـي البلـدان المداريـة الناميـة. وقـد تنّشـطت 
ممارســة المعالجــة باإلنضــار النََّغفــي فــي ظــل ضــرورة اســتحداث أســاليب عالجيــة جديــدة لقُــرح القــدم الناجمــة عــن 
اإلصـــابة بـــداء الســـكري، تتســـم بالنجاعـــة والبســـاطة وُيســـر التكلفـــة وتتـــوفر فـــي أي وقـــت وفـــي جميـــع مرافـــق الرعايـــة 
الصــحية، والســيما فــي مرافــق الرعايــة الصــحية األوليــة. كمــا أســهم فــي تنشــيطها نشــوء مقاومــة البكتيريــا للمضــادات 

  الحيوية، وصعوبة عالج جروح مختلفة.
  

اإلنضــار النََّغفــي فــي وضــع النََّغــف (يرقــات الــذباب) علــى الجــروح و/ أو الُقــرح لتنظيفهــا وتتمثــل عمليــة المعالجــة ب
(إنضـــارها) بهـــدف تعجيـــل عمليـــة الشـــفاء، إذ تتغـــذى هـــذه اليرقـــات علـــى األنســـجة المنخـــورة بإزالـــة األنســـجة غيـــر 

ميكروبـات وغيرهـا مـن عوامـل المرغوب فيها. إضافة إلى ذلك، تُفرز اليرقات عدة مواد مفيدة، كالعوامل المضـادة لل
  محاربة العدوى، وتزيد من َتحبُّب األنسجة، وتعزز عملية الشفاء.

  
والســتخدام هــذه المعالجــة مزايــا عديــدة، وخصوصــًا فــي خفــض عــدد حــاالت بتــر األطــراف. وال تقتصــر أســباب بتــر 

إذ تمثل تكلفة هذا اإلجراء، أيضًا، نحو ثلثـي تكلفـة عـالج القُـرح  ،فحسب مة للعالجمقاوِ آفات د األطراف على وجو 
الناجمة عن داء السكري بالمضادات الحيوية، وُيعد كذلك إجراًء أقل تكلفة من حيث تالفي مدة إقامـة المـريض فـي 

ــــى  ــــو عل ــــي عــــالج مــــا يرب ــــى اآلن ف ــــد نجحــــت حت ــــا ق ــــر أن ماليزي ــــر مــــن  ٦٠٠٠المستشــــفي. غي ــــي أكث مــــريض ف
 .غير متوقعة باستخدام هذه المعالجة، من دون حدوث أي آثار جانبية مستشفى ٥١
  
  

=     =     =  


