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  ٢٠١٩ أيار/ مايو ١٦  من جدول األعمال المؤقت ٧البند 
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  الجوائز
  
  
ــائـــة، بعـــد واألربعين الرابعـــة دورتـــه في التنفيـــذي المجلس اعتمـــد -١  /الثـــاني كـــانون في ُعقـــدت التي المـ

ــات أو أفراد ُيمنح اإلجرائية المقررات من عدداً  ،٢٠١٩  يناير ــ ـــسـ  في البارزة إلنجازاتهم تقديراً  جوائز بموجبها مؤســ
 ١ة.الصحي التنمية مجال

  
ــة انعقاد أثناء التالية األربع الجوائز توزيع حفل إقامة المقرر ومن -٢ ــ ــباح في العامة الجلسـ  الجمعة يوم صـــ

  .٢٠١٩ مايو /أيار ٢٤ الموافق

ـــتقدَّم - ـــ ــاكاوا جائزة سـ ــاســـ ــ ــحة  سـ ــ ــتاذة جوديث ندونغو إمبوال توريميروإلى للصـ ــ  (الكاميرون) األسـ
  يوزيبيو كيسبي رودريغي (بيرو)؛  السيدو

ـــتقدَّم - ــ ــة جائزة ســ ـــســـ ــحة المتحدة العربية اإلمارات مؤســ ــحة والطب إلى  للصـــ المركز الوطني للصـــ
  ؛الدكتور أسكوار هيلونغا (جمهورية تنزانيا المتحدة)و (اليابان)العالميين 

ــتقدَّم -  الصــحية الرعاية مجالي في للبحوث الصــباح الجابر األحمد صــباح الشــيخ ســمو جائزة سـ
ــّنين وتعزيز ــ ــ ـــة دولة الكويت للمســ ــ ــســـ ــ ــ ــحة من مؤســ ــ ــ ــحة الصــ ــ ــ الفريق المعني إلى  لتعزيز الصــ

 ؛بع لمستشفى الباز (أسبانيا)بالشيخوخة والهشاشة لدى المسّنين بمعهد البحوث التا

ـــتقدَّم - ــحة التذكارية ووك – جونغ لي الدكتور جائزة سـ ــتاذ بالرام بهارغافا إلى  العمومية للصـ األسـ
 وحدة تعزيز الصحة التابعة إلدارة الصحة العمومية (ميانمار).و(الهند) 

  
ه لذكراهم. تخليداً  أو الصــحة، مجال في مرموقة شــخصــيات من بمبادرة الجوائز هذه ُأنشــئت وقد  -٣ كل  وُتوجَّ

 الوطنية الصـــحية لإلدارات ويمكن بها، الفائزين ترشـــيحات تقديم إلى الدعوة الصـــحة جمعية دورة اختتام عقب عام
ـــابقين الفائزين من أليٍّ  أو ــيحات. هذه تقديم بها الســـ ــ ـــّمي الترشــ في  ُتعقد التي دورته خالل التنفيذي المجلس ويســـ

 هذه بكلٍّ من المعنية الفائزين اختيار هيئة من المقدمة التوصـــيات على بناءً  بالجائزة، الفائزين يناير /الثاني كانون
  .الجوائز

  
ــنين مرّ  على الجوائز هذه وُمِنحت  -٤ ــ ــخاص لمجّرد أو معروفين وباحثين لعلماء الســــ ــ ــ ــهموا  متفانين أشــ ــــ أســ

  .المحلية المجتمعات صحة رعاية ولمؤسسات العمومية، بالصحة النهوض في كبيراً  إسهاماً  بأعمالهم
  
ــا في   -٥ ـــلين عليهــ ـــ ــ ــ ـــ ـــاصــ ــذه الجوائز والحـ ــدًا من المعلومــــات عن هــ ـــذه الوثيقــــة مزيــ وُيورد الملحق المرفق بهـ

  ٢٠١٩.٢  عام
  
  
  
 

                                                           
  ).٢٠١٩) (١٥(١٤٤ت م) و١٤(١٤٤ت م) و١٣(١٤٤ت م) و١١(١٤٤ت مانظر المقررات اإلجرائية    ١
 العالمية الصحة منظمة موقع على الجوائز هذه عن المتاحة المعلومات أيضاً  انظر   ٢
)http://www.who.int/governance/awards٢٠١٩آذار/ مارس  ٢٧ في االّطالع ، تم.( 
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 الملحق
  
 

  
  للصحة ساساكاوا جائزة  -١
  

ــاكاوا جائزة ُتمنح ــاسـ ــخص للصـــحة سـ  واحدة حكومية غير منظمة أو أكثر، أو واحدة مؤســـســـة أو أكثر، أو واحد لشـ
ـــحية التنمية مجال في متمّيزة مبتكرة أعمال إنجاز على أوأكثر ــ ــ ـــمل. الصـــ ــ ـــ ــحية برامج تعزيز األعمال هذه وتشــ ــ ـــ ــ  صـ
  .األولية الصحية الرعاية مجال في باهر تقدم تحقيق أو معينة

  
ــد ــام جـــائزة ُمنحـــت وقـ حين ٢٠١٩ عـ ــّ ــ ــ ـــ ــ ــ ــاذة: همـــا لمرشــ ــت ــ ــ ـــ ) الكــاميرون( توريميرو إمبوال نــدونغو جوديــث األســ

  ).بيرو( رودريغيز كيسبي يوزيبيو  والسيد
  

حت ــِّ ـــل الجائزة لهذه توريميرو إمبوال ندونغو جوديث األســـتاذة وُرشــ ـــاهمتها بفضـ ــة مسـ  في ١٩٩٢ عام منذ العريضــ
ــحية التنمية ـــغل. الكاميرون في الصــ ـــتاذة وتشـ ــب حالياً  توريميرو األسـ ـــتاذة منصــ ـــاعدة أسـ  الجزيئية البيولوجيا في مسـ
ــانتال مركز في للمختبرات ومديرة ــ ــ ـــ ـــ ـــه والعدوى األيدز من الوقاية مجال في للبحث الدولي المرجعي بّيا شــ ــ ــ ـــ ــ  بفيروســـ

ــة العالجي، وتدبيرهما ـــم ورئيســـ ــرت. ياوندي جامعة في الحيوي الطب وعلوم الطب بكلية الحيوية الكيمياء لقســ ــ  ونشـ
 المناعي العوز فيروس بشأن األقران الستعراض الخاضعة المطبوعات من مطبوعاً  ٣٨ من أكثر توريميرو األستاذة
  .Gو Dو Cو B الكبد والتهاب البشري

  
ـــتاذة الكبيرة اإلنجازات وتتعلق ــ ــية العمل بمجاالت توريميرو لألســ ــ ــة التالية الرئيســـ ــ ـــه والعدوى باأليدز الخاصـــ ــ  بفيروســ
 ميدان في والبحوث القدرات، بناء الصحية؛ الُنظم تعزيز: يلي فيما التحديد وجه على وتتمثل ،Cو B الكبد والتهاب

ـــحية؛ األخالقيات ــ ــ ـــ ــ ـــحيين العاملين تدريب الصـ ــ ــ ـــ ــ ــــراف الصـ ــ ـــ ــ  مجال في الدكتوراه، بعد ما أبحاث زماالت على واإلشــ
ــلت وقد. تحديداً  الجزيئية البيولوجيا ــ ـــاً  حصــــ ـــ ــاهمتها التقدير على أيضــ ـــ  التوعية خدمات وتوفير الوعي إذكاء في لمســـ

  .بالكاميرون الريفية المناطق في والسيما النساء، في والسرطانات جنسياً  المنقولة الُمعدية األمراض بشأن
  

ــتخَدم ــ ـــ ـــُيســ ــ ـــ ــتاذة تجريها التي البحوث تعزيز في الجائزة مبلغ وسـ ــ ـــ ــأن توريميرو األســ ــ ــ  التهاب بفيروس العدوى أثر بشـــ
ــاء على B  الكبد ــ ــعات الحوامل النسـ ــ ــائل وعلى والمرضـ ــ ــة الحصـ ـــون الذين باألطفال الخاصـــ  بفيروس للعدوى يتعرضــ

ــابون أو /و B الكبد التهاب ــاعة أو الحمل أثناء بها يصـــ ـــتخدم. الرضـــ ــُتســ ــع في النتائج وســـ ـــات وضـــ ــياســ ــحية ســـ  صـــ
  .الكاميرون في العالج بشأن توجيهية ومبادئ

  
ــيد أما ح وقد بيرو، في إيغوين مقاطعة عمدة فهو رودريغيز كيســــبي يوزيبيو الســ ـــّ ـــل للجائزة ُرشــ  القيادي دوره بفضــ

 الثالث السنوات خالل٪ ١٢ إلى٪ ٦٥ من الثالثة سن دون األطفال بين الدم فقر انتشار معدل من الحدّ  في الكبير
 االجتماعية االضطرابات من لعقود تعرضت أن بعد البلد، هذا في المناطق أفقر من ُتعد التي إيغوين في الماضية
ـــكان من كبير جزء هلك وقد. العنيفة اإلرهابية واألعمال ـــبة تعدادهم وتراجع المقاطعة ســ  العديد واضـــــطر٪ ٣٠ بنســ

  .ومواشيهم مزارعهم هجر وٕالى النزوح إلى اآلخرين سكانها من
  

ــكان عمل ،٢٠١٥ عام ومنذ ــ ـــيد قيادة تحت إيغوين ســ ــ ــبي السـ ـــ ـــيجهم بناء إعادة على رودريغيز كيسـ  االجتماعي نســـ
 المحلية السلطات من تتألف القطاعات متعددة تقنية أفرقة رودريغيز كيسبي السيد وأنشأ. الصحية ظروفهم وتحسين
ـــحية المراكز وموظفي المجتمعية والقيادات ــ ــؤولة الصــ ـــ ــين االجتماعية، البرامج عن المســ ــ . واألمهات واآلباء والمدرســـ
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د مراكز إدارة األفرقة هذه وتتولى ــّ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــأن الوعي إذكاء أجل من منزلية بزيارات وتقوم المجتمعية الترصــ ــ ــ ـــ ــ  مرافق بشـــ
 من الحدّ  أجل من ُوضع غذائياً  نموذجاً  واعتمدت الرضع، لدى الدم وفقر المزمن التغذية وسوء األساسية اإلصحاح
ـــين كيفية الناس وتعليم المرتفعة الدم فقر معدالت ــتهالك الغذائي نظامهم تحســ  مثل محليًا، المزروعة المنتجات باســـ
 أخرى مناطق في النموذج هذا تكرار وُيعتزم. الدولة توفرها التي الدقيقة بالمغّذيات المعّززة والذرة والكينوا البطاطا

  .البالد من
  

ــفته ــع ،المقاطعة عمدة وبصـــ ــيد وضـــ ـــبي الســـ ــروع خططاً  وٕادارته ردودريغيز كيســ  اإلنتاجية زيادة أجل من للري، لمشـــ
ــمان الزراعية نة التغذية وضــ ـــّ ــوف. العام طيلة المحلي لمجتمعهم المحسـ ــتخدم وســ ـــروع هذا في الجائزة مبلغ ُيســ  المشـ

  .استدامتها ودعم المجتمعية الترّصد مراكز من المزيد إنشاء في أيضاً  وسُيستخدم
  
  للصحة المتحدة العربية اإلمارات مؤسسة جائزة  -٢
  

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

  
 أسكوار والدكتور) اليابان( العالميين والطب للصحة الوطني المركز: هما لمرَشَحين، ٢٠١٩ عام جائزة ُمنحت وقد

  ).المتحدة تنزانيا جمهورية( هيلونغا
  

 أو اليابان في سواء العمومية، الصحة تحسين في لمساهمته تقديراً  العالميين والطب للصحة الوطني المركز وُرّشح
  .الدولي الصحي للتعاون مكتبه خالل من النامية البلدان في
  

ــحي للتعاون ومكتبه المركز ويعمل ــمية المســــاعدة مكتب مع الدولي الصــ  وكذلك اليابانية الخارجية لوزارة التابع الرســ
 األخرى، الدولية والمنظمات المعونة ووكاالت الدولي للتعاون اليابانية الوكالة مثل بالتنفيذ، القائمة الوكاالت مع

ــحة منظمة ومنها ــ ــاعدة المركز ويقدم. العالمية الصــ ــ ــئ التدريبية، الدورات وينظم البحوث، ويجري التقنية المســ ــ  وينشــ
ــــبكات ــــحية الشــ ـــمل. المجاالت من العديد في الصــ ـــرية والموارد الُمعدية، األمراض مكافحة المجاالت تلك وتشـــ  البشـــ
ـــحية، ــحة الصـــ ــ ـــين واألطفال، األمهات وصــ ـــمان أجل من المركز يعمل ذلك، على وعالوةً . الرعاية جودة وتحســـ  ضـــ

ــــحية التغطية تحقيق ــاملة الصـــ ــ ــيق الشـــ  الدولية والمنظمات النامية البلدان ومنها األخرى، المعنية الجهات مع بالتنســـــ
  .المعونة ووكاالت

  
 حيث النامية، البلدان إلى) الطويل المدى أو القصير المدى على( استشاريين خبراء بوصفهم موظفيه المركز وُيوِفد
ــحية الخدمات ويقدمون ومهاراتهم، معارفهم ينقلون ــكان إلى الصــ ــاريون، الخبراء ويصــــوغ. المحليين الســ  في االســــتشــ
ــطة تنفيذ نماذج مهامهم، أثناء ــــحية األنشـــ د، مثل الصـ ـــّ ــين الترصــ ــ ــتجابة المجتمعية، والتعبئة الخدمات، وتحسـ ــ  واالسـ

ــيات، ــياتال ويقدمون التنفيذية، والبحوث التدريب، وٕادارة للفاشــ ــاتية توصــ ــياســ ــأن الســ  أوفد وقد. األمراض مكافحة بشــ
ــاري خبير ٣٦٠٠ من أكثر المركز ــ ــ ـــتشــ ـــ ــاً  المركز وينّظم. بلداً  ١٤٠ من أكثر إلى اســ ــ ـــ  للمهنيين تدريبية دورات أيضـ

ـــحيين ــ ـــ ــــبح وقد. بلداً  ١٤٠ من أكثر من فرد ٤١٠٠ من أكثر ودرَّب النامية، البلدان من الصــ ــ ــ  المتدربين بعض أصــ
  .بلدانهم في المستوى رفيعي حكوميين مسؤولين

  
ــكوار الدكتور أمَّا ــاهمة فقّدم ،هيلونغا أســـ ــ ــمان مبتكرة مســــ ــ ـــأ وقد. النظيفة المياه إتاحة لضــــ ــ  في ريفية منطقة في نشـــ

ـــريــة بــالميــاه المنقولــة األمراض كــانــت حيــث المتحــدة، تنزانيــا جمهوريــة ــ ــ ـــ ــ ــتشـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  في الــدكتوراه درجــة نيلــه وبعــد. مسـ
ــــبة تكون أن يمكن التي النانوية المواد في أبحاثه بدأ كوريا، جمهورية في هانيانغ جامعة من النانوتكنولوجيا ــ ـــ ــ ــ  مناســ
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ــين بهدف وذلك المياه، لتنقية ـــرب مياه إتاحة تحســ  األمراض جراء من ُتزهق التي األرواح عدد وخفض المأمونة الشـ
ــغل. بالمياه المنقولة ــــرين كبير منصـــــب ،٢٠١١ عام منذ هيلونغا، الدكتور ويشـــ ـــون معهد في المحاضـ  مانديال نيلســ
ــتخدم، وقد. والتكنولوجيا للعلوم األفريقي  التكلفة منخفض نظام البتكار النانوية المواد المعهد، في عمله أثناء في اســ

حات عبر تمر التي المياه جعل وقد. تجارية وعالمة اختراع ببراءة محمي نظام وهو المياه، لتنقية ــّ ـــ ـــ ــ ــ  نظيفة المرشـــ
ـــالحة ــرب وصــ حات وخالفاً . للشـــ ـــبط يمكن األخرى، المياه تنقية لمرشـــــّ ح ضــ ـــّ ــتهداف ابتكره الذي المرشــ  الملوثات الســـ

ــها ــ ـــاصـــ ــ ـــامة المعادن مثل منها، والتخلص وامتصــ ــ ـــات والبكتيريا الثقيلة الســ ــ  عن الناتجة األخرى والملوثات والفيروســ
ــناعية والمخلفات التعدين ـــ ــ ــ ـــ ــرف وُنظم الصـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــحي الصــ ــ ــ ـــ  يمكن ثم، ومن. بعينها مناطق تخص والتي البدائية، الصـــ

  .الجغرافي الموقع باختالف تختلف قد التي المحلية االحتياجات ليناسب تخصيصه
  

 أفريقيــا جـائزة في األول المركز ذلـك في بمـا الختراعـه، تقـديراً  القّيمـة الجوائز من بـالعـديـد هيلونغـا الـدكتور فـاز وقـد
ــي لإلبداع ـــ ــ ــ ــة الملكية األكاديمية من الهندســـ ــ ـــ ــ ـــمالية وأيرلندا العظمى لبريطانيا المتحدة للمملكة التابعة للهندســـ ــ ــ ــ . الشـــ
ــركة وأبرمت ـــنِّع التي الشـــ حات تصــ ــّ ــراكات مع اتفاقاً  المرشـــ ــتدامة العالمية الشـــ ـــة ١٠٠ يبلغ لعدد لتوفيرها المســـ  مدرســ
 وصندوق المتحدة للواليات التابعة األفريقية التنمية مؤسسة المرّشحات لهذه التجاري االستخدام برعاية وقام. تنزانية

ــرية التنمية ميدان في االبتكار ــ ــ ـــ ـــر العون منظمة خالل من( البشـــ ــ ــ ـــ  العظمى لبريطانيا المتحدة للمملكة التابعة المباشــ
ــمــاليــة وأيرلنــدا ـــ ــ ـــ ــ ــ  رواد مع هيلونغــا الـدكتور ويعمــل). المتحــدة للمملكــة التــابعــة الـدوليــة التنميــة وزارة من والممّولـة الشـ
 نقطة أي( مياه محطة ٦٠ ُأنشــئت ،٢٠١٨ أكتوبر /األول تشــرين وحتى. المياه محطات إلنشــاء حليينالم األعمال

 تخدم إذ ابتكرها، التي المرشـّحات باسـتخدام) التكلفة والميسـورة والمأمونة النظيفة المياه منها يشـتروا أن للناس يمكن
ــتخدم، ١٠٠ ٠٠٠ ــة، ٥٥و أســــرة ٤٠٠ َرَكَبت وقد مســ  تنزانيا جمهورية في الريفية المناطق في مدارس منها مؤســــســ

حات هذه المتحدة، ــّ ــابة ٦٠ مجموعه ما وُدرِّب. بالفعل المرشـــ ــ ـــغيل على شـ ــركة لدى ويعمل المياه، محطات تشــ  الشـــ
  . آخرين فرداً  ١٢٠ نحو مع الشركة وتتعاون الجامعات، خريجي من معظمهم موظفًا، ١٥ للمرّشحات المصّنعة

  
 المّالك تمنح التي االمتيازات نظم إنشاء خالل من ابتكره الذي المياه تنقية نظام أثر لزيادة هيلونغا الدكتور ويخطِّط

ــغيل في الحق الخاص القطاع من ــ ــتى في المحلية مجتمعاتهم في المياه محطات تشــ  وقد. وخارجها أفريقيا أنحاء شــــ
  .٢٠١٨ عام في كينيا في القبيل هذا من مياه محطات لعشر أجنبي امتياز عقد أول ُوقِّع
  
 للمســنين الصــحية الرعاية مجالي في للبحوث الصــباح الجابر األحمد صــباح الشــيخ ســمو جائزة  -٣

   الصحة لتعزيز الكويت دولة مؤسسة من الصحة وتعزيز
  

 الصحة وتعزيز للمسنين الصحية الرعاية مجالي في للبحوث الصباح الجابر األحمد صباح الشيخ سمو جائزة ُتمنح
ـــخص ــة أو أكثر، أو واحد لشــ ـــســـ ــهامات تقديم على أكثر أو واحدة حكومية غير منظمة أو أكثر، أو واحدة مؤســ  إســـ

  .الصحة وتعزيز للمسنين الصحية الرعاية مجالي في جليلة بحثية
  

ـــيخوخة المعني لفريقل ٢٠١٩ عام جائزة ُمنحت وقد ــ ــة بالشــــ ــ ــ ــاشـــ ـــ ــ ـــنين لدى والهشــ ـــ  التابع البحوث بمعهد المســـ
  ).أسبانيا( الباز لمستشفى

  
 في أُنشئ الذي مدريد، في الباز لمستشفى التابع البحوث بمعهد المسنين لدى والهشاشة بالشيخوخة المعني والفريق

 البحوث جودة وتحسين تعزيز في الفريق مهمة وتتمثل. باحثاً  ٢٠ يضم التخصصات متعدد فريق هو ،٢٠٠٦ عام
ــنين األولية الرعاية مجال في ـــ ـــات إجراء خالل من للمسـ ــ ـــأن وبائية دراسـ ــ ـــيب التي المزمنة واألمراض الَوَهن بشـ ــ  تصـ

  .المسنين
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 المعني العامل الفريق بها يضطلع التي السن، كبار لدى الورك مفصل لكسور السريرية الدراسة مشاريعه أبرز ومن
 المعني الفريق في ُمدَمج ،٢٠١٦ عام في ُأنشــئ الذي العامل، الفريق وهذا. الورك مفصــل لكســور الوطني بالســجل

ــيخوخة ــ ــ ـــة بالشــ ــ ــاشـــ ـــ ـــنين لدى والهشـــ ـــ ــيق يتولى الذي المســ ــ ــ  متعدد بحثي فريق من العامل الفريق ويتألف. أعماله تنســ
 بالرعاية ومتعلقة ووبائية ديمغرافية تفاصيل بجمع قاموا أسبانياً  مستشفى ٦١ من أخصائياً  ١٩٠ يضم التخصصات

 المعلومات من االســتفادة تمت وقد. الورك مفصــل بكســور لإلصــابة تعّرضــوا مريض ١٤ ٠٠٠ من ألكثر الصــحية
 هذه وساهمت. السريرية التوجيهية المبادئ تنقيح إلى أدى مما فعالية التدّخالت أكثر لتحديد السجل هذا في الواردة

ــات ــى لدى والوفيات المضـــاعفات من الحدّ  في فعليةً  مســـاهمةً  بالبيِّنات والُمســـَندة المنّقحة الممارسـ  من العظام مرضـ
 في يؤدي أن ذلك شــأن ومن. المتخصــصــة االســتشــارات وعدد المســتشــفى في البقاء زمن متوســط وتقليل المســنين،

  .الصحية الرعاية تكاليف خفض إلى المطاف نهاية
  
  العمومية للصحة التذكارية ووك – جونغ لي الدكتور جائزة  -٤
  

 أكثر، و واحدة مؤسسة أو أكثر، أو واحد لشخص العمومية للصحة التذكارية ووك – جونغ لي الدكتور جائزة ُتمنح
  .العمومية الصحة مجال في جليلة إسهامات تقديم على أكثر أو واحدة حكومية غير منظمة أو
  

ــَحْين ٢٠١٩ عام جائزة ُمنحت وقد ــتاذ هما لمرشــــ ــحة تعزيز ووحدة) الهند( بهارغافا بالرام األســ  إلدارة التابعة الصــ
  ).ميانمار( العمومية الصحة

  
ح ــِّ ــ ـــ ــ ــتاذ وُرشــ ــ ــ ــاره إلى نظراً  بهارغافا بالرام األســ ـــ ــ ــ  الطب مجال في ومبتكر قلب كطبيب لإلعجاب المثير المهني مســ
ـــتاذ وهو. الحيوي ــ ــ  والمدير نيودلهي في All India Institute of Medical Sciences معهد في القلب طب في أسـ
ــميم لبرنامج التنفيذي ـــ ــ ـــترك الحيوي التصــ ـــ ــ ــتانفورد جامعة بين المشـ ــ ــ ــ ـــية منح برنامج يتيح الذي والهند سـ ـــ ــ  متعدد دراسـ

ــة واألجهزة الغرائس بابتكار ينهض التخصــــصــــات ــميمها التكلفة المنخفضــ  معهد إنشــــاء إلى البرنامج أدى وقد. وتصــ
ــميم ــ ـــ ــ ــنوات ١٠ طوال دّرب الذي الدولي الحيوي التصــ ــ ــ ـــ ــتحدثوا مبتكر ١٠٠ حوالي ســ ــ ـــ ــ  بياً ط جهازاً  ٣٠ من أكثر اســ
 نحو ســنة ٢٥ من أكثر مدى على بهارغافا األســتاذ وعالج. تســويقها حالياً  يجري أجهزة أربعة منها التكلفة منخفض

. الخارج وفي الهند في ومستشفيات إدارات عدة اآلن يديرون قلب طبيب ٢٠٠ من أكثر ودّرب مريض ٢٥٠ ٠٠٠
 اســتخدام ســريرياً  وقّيم واإليريديوم بالبالتين التاجية القلب ألوعية الملتّفة المحلية الدعامة بهارغافا األســتاذ واســتحدث
ــى بالليزر ومقطوعتين باألدوية ُمعاَمَلتين أخريين هنديتين دعامتين ــ ــــتخدامهما وأرســ ــتفادت. اســ  من عديدة آالف واســــ
  .التكلفة المتدنية الدعامات هذه من المرضى

  
 من المعانين المرضى وعالج التدخلي القلب طب مجال في تقنيات عدة استكشاف في رائداً  بهارغافا األستاذ وكان

م ـــخُّ ـــلة تضـــ عة القلب عضـــ ـــِّ ــتحداث على حالياً  ويعمل. المتوســـ ـــغط جهاز اســــ ـــدر لضـــ ــى أجل من الصـــ ــ  الذين المرضــ
ــكتة يصــــابون ــارة اآلثار عن بحوث عدة نشــــر وقد. مفاجئة قلبية بســ ــغ الضــ  الدموية واألوعية القلب على التبغ لمضــ
ــغط تقييماً  وُيجري ــابين الحافالت ســــائقي لدى المســــتمر الدم لضــ ــُعب الذي الدم ضــــغط بفرط المصــ  في ضــــبطه َيصــ
  .نيودلهي

  
  .BMJ Innovations لمجلة المؤسٍّس التحرير رئيس منصب بهارغافا األستاذ وشغل

  
 العمومية، الصـحة مجال في لمسـاهمتها ميانمار في العمومية الصحة إلدارة التابعة الصحة تعزيز وحدة وُرشـَّحت

 العبء تحمُّل في ميانمار وتكافح. التنفيذ إلى المفهوم من المجتمعية، الصحة لعيادة نموذجها خالل من وخصوصاً 
ــارية لألمراض المزدوج ــ ـــ ــ ــ ــارية وغير الســ ـــ ــ ــ ـــ ــحية الخدمات توفير تحدي ومواجهة السـ ــ ــ ــ ـــ  حيث الريفية المناطق في الصــ
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ــكانها من٪ ٧٠  يقيم ــ ــود. ســــ ــ ــ ـــحة عيادة بمفهوم والمقصــ ـــ ـــحة خدمات تعزيز هو المجتمعية الصــ ــ  عن المجتمعية الصـــ
  .الصحية بالمسائل اإللمام تعزيز وزيادة بكفاءة الموارد استخدام طريق

  
ــحة عيادة نموذج ويجعل ــ ــ ـــاهمات باالعتراف للرعاية، محوراً  المجتمع من المجتمعية الصـــ ـــ  المعنيين المتطوعين بمســـ

ــــحة ــطة وُتركِّز. والدولية المحلية الحكومية غير والمنظمات المدني المجتمع ومنظمات المجتمعية بالصـ  الرعاية أنشـــ
ــــحية ــ ــ ــ ــغط فرط لتحّري الفحص على المتاحة الصــ ـــ ــ ـــ ـــكري الدم ضــ ـــ ــ ــ  الرعاية وتقديم المعّقدة غير الحاالت وعالج والســ
ــكان إلى الصــــحية ــية توالمعدا باألدوية لإلمداد الترتيبات وُتتََّخذ. الصــــحية بالمســــائل واإللمام المســــّنين الســ  األســــاســ

  .المناطق أنأى إلى متنّقلة عيادات ُأرِسلت وقد. أعاله المذكورة لالعتالالت العالجي التدبير بشأن التدريب وتوفير
  

 بخدمات الوعي في للقياس قابلة زيادة بالفعل ولوحظت ،٢٠١٨ عام في المجتمعية الصحة عيادة نموذج تنفيذ وبدأ
  .تنفيذه على فقط أشهر سبعة ُمضيّ  بعد واستخدامها العمومية الصحية الرعاية

  
  

=     =     =  


