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  الجوائز
  
  

  
  تقرير لجنة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة –جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة   -١
  

توفيـق شوشـة لشـخص يكـون قـد قـدم أكبـر مسـاهمة فـي حـل أيـة مشـكلة ُتمنح جائزة مؤسسة الـدكتور علـي 
صحية فـي المنطقـة الجغرافيـة التـي خـدم فيهـا الـدكتور علـي توفيـق شوشـة منظمـة الصـحة العالميـة، أي إقلـيم شـرق 

  المتوسط.
  

تـوبر تشرين األول/ أك ٣٠-٢٧ عمان، ،مسقطين للجنة اإلقليمية لشرق المتوسط (تسالوأثناء انعقاد الدورة   
، برئاسـة ٢٠١٣تشـرين األول/ أكتـوبر  ٢٩) عقدت لجنة مؤسسـة الـدكتور علـي توفيـق شوشـة اجتماعـًا يـوم ٢٠١٣

  .السعيديأحمد بن محمد بن عبيد (رئيس اللجنة اإلقليمية)، الدكتور  عمانسلطنة معالي وزير الصحة في 
  

  .ولبنانجمهورية إيران اإلسالمية مصر و واستعرضت اللجنة الترشيحات المقدمة من   
  

 ألســتاذةا لبنــانة وخلفيــاتهم، وأوصــوا باختيــار مرشــح ثالثــودرس أعضــاء اللجنــة الســير الذاتيــة للمرشــحين ال  
ة والثالثــين بعــد رابعــالشــخص الــذي يقترحونــه علــى المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه ال اباعتبارهــ عبلــة محيــو الســباعي

  المائة لنيل الجائزة.
  

فرنـــك  ٢٥٠٠صـــادق المجلـــس التنفيـــذي علـــى مـــنح هـــذه الجـــائزة فسيحصـــل الفـــائز علـــى مبلـــغ يعـــادل وٕاذا   
  سويسري بالدوالر األمريكي.

  
الكبيـر فـي مجـال الصـحة العموميـة فـي  اعلـى إسـهامه عبلـة محيـو السـباعي ةسـتاذأللوهذا االقتـراح تكـريم   

فـــي الجامعـــة ة الســـباعي ســـتاذتخرجـــت األ وقـــدي الشـــيخوخة واألمـــراض غيـــر الســـارية. ، وخاصـــة فـــي مجـــاللبنـــان
وعلـــى شـــهادة  ١٩٧٧وحصـــلت علـــى شـــهادة جامعيـــة فـــي العلـــوم فـــي مجـــال الصـــيدلة عـــام فـــي بيـــروت األمريكيـــة 

فــي مجــال علــى شــهادة دكتــوراه  ١٩٩٧حصــلت عــام ثــم . ١٩٨٦ماجســتير فــي العلــوم فــي مجــال الوبائيــات عــام 
 (London School of Hygiene and Tropical Medicine)كليــــة لنــــدن للتصــــحح وطــــب المنــــاطق المداريــــة الوبائيــــات فــــي 

  باالهتمام الخاص بمجالي الشيخوخة واألمراض غير السارية.
  

وقــد ترأســت إدارة الوبائيــات والصــحة الســكانية فــي كليــة العلــوم تــاريخ أكــاديمي حافــل ة الســباعي ســتاذأللو   
رفــاه الفئــات الســكانية المســنة علــى  ة الســباعيســتاذاأل وركــزت بحــوثفــي الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت. الصــحية 

لكبار السـن فـي لبنـان الـذي يهـدف إلـى لدراسات اوهي مؤسسة مركز . إقليم شرق المتوسطوظروفها في لبنان وفي 
  لمسنة.النهوض بالسياسات والممارسات المسندة بالبينات لدعم الفئات السكانية ا
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مقـــال فـــي  ١٠٠نشـــرت مـــا يربـــو علـــى قـــد و علـــى جـــوائز وطنيـــة ودوليـــة عديـــدة حـــائزة ة الســـباعي ســـتاذواأل
وشــاركت فــي مختلــف لجــان الخبــراء واللجــان االستشــارية علــى الصــعيدين مجــالت علميــة وغيرهــا مــن المنشــورات. 

مجلــس البرنــامج العــالمي المعنــي وهــي عضــو فــي الوقــت الحــالي فــي قليمــي وعلــى المســتوى العــالمي. إلالــوطني وا
المعني بنقـل المعـارف عـن  العامل التقني فريق خبراء المنظمةالتابع للمنتدى االقتصادي العالمي وفي و بالشيخوخة 

  الشيخوخة والصحة.
  

  هيئة اختيار الفائزين بجائزة جاك باريزو: تقرير جاك باريزومؤسسة ل الدراسيةة منحال  -٢
  

برئاســة  ٢٠١٤كــانون الثــاني/ ينــاير  ٢١عقــدت هيئــة اختيــار الفــائزين بجــائزة جــاك بــاريزو اجتماعــًا فــي 
 والهيئــة اآلخــر الــذي حضــر االجتمــاع هــ عضــوالمجلــس التنفيــذي. وكــان  ةرئيســ ،)أســتراليا( نو األســتاذة جــين هــالت

  .التنفيذيالمجلس  رئيسنائب ، الري (جمهورية إيران اإلسالمية)-أسديالدكتور محسن 
  

وطبقًا للترتيب المقرر لترشيح المرشـحين، وهـو بسـحب القرعـة كمـا تحـدد ذلـك عنـد إنشـاء المنحـة الدراسـية 
  هذه المرة أن يقدم ترشيحاته لهذه المنحة الدراسية. جنوب شرق آسيالمؤسسة جاك باريزو، كان على إقليم 

  
والمرســـلة مــــن اللجنــــة  وجزةلقائمــــة المــــعلـــى ا اســــمهالموضــــوع  الوحيـــدواستعرضـــت الهيئــــة أوراق المرشــــح 

) المنحـة ميانمار(الدكتور هتين زاو سوي وقررت أن تقترح على المجلس التنفيذي منح  لجنوب شرق آسيااإلقليمية 
ة عشــرة المقدمــة مــن مؤسســة جــاك بــاريزو. وٕاذا صــادق المجلــس علــى مــنح الجــائزة فــإن الفــائز بهــا بعالدراســية الســا

  دوالر أمريكي. ٥٠٠٠ قدره حصل على وسام ومبلغيس
  
والمــواد عــن مبيــدات اليرقــات رائــدة مشــروع بحــث عنوانــه "دراســات إجــراء الــدكتور هتــين زاو ســوي قتــرح يو 

اسـتحداث والغـرض العـام مـن هـذا المشـروع هـو لبعوضة الزاعجة في ميانمـار". النباتية المستحدثة لمكافحة االمنفرة 
الدكتور هتـين زاو سـوي  وأكدالنزفية. حمى الضنك من أجل مكافحة أدوات ابتكارية ومراعية للبيئة لمكافحة النواقل 

  سيحظى بمساعدة خبير في الطب التقليدي وخبير مخبري في إطار أداء مشروع بحثه.للهيئة أنه 
  

الفــائزين بجــائزة مؤسســة  دغرمجــي لصــحة األســرة: تقريــر هيئــة اختيــارإحســان جــائزة مؤسســة   -٣
  إحسان دغرمجي لصحة األسرة

  
ُتمــنح جــائزة مؤسســة إحســان دغرمجــي لصــحة األســرة لشــخص أو أشــخاص ُيعتــرف بخــدماتهم عالميــًا فــي 

   ميدان صحة األسرة.
  

كـــانون  ٢٢عقـــدت هيئـــة اختيـــار الفـــائزين بجـــائزة مؤسســـة إحســـان دغرمجـــي لصـــحة األســـرة اجتماعـــًا فـــي 
وكان عضوا الهيئة اآلخران  ن (أستراليا)، رئيسة المجلس التنفيذي.و األستاذة جين هالتبرئاسة  ٢٠١٤الثاني/ يناير 
واألسـتاذ تـومريس تـورمين (رئيس جامعة بيلكنت)، األستاذ أ. دغرمجي إردوغان الموفد من ِقَبل  فيليسهما األستاذ 

  (أنقرة).ممثًال لمركز األطفال الدولي 
  

ة وخلفياتهم، فضًال عن التعليقات التقنيـة التـي أبـداها خمسأعضاء الهيئة السير الذاتية للمرشحين ال ودرس
النظام األساسي والمبادئ التوجيهية التـي تحكـم  وٕاذ وضعت الهيئة في اعتبارها. طلبات الترشيحالجائزة على مدير 

 بوطــا ذو الفقــارلألســتاذ  ٢٠١٤نح جــائزة عــام قــّررت باإلجمــاع أن تقتــرح علــى المجلــس التنفيــذي مــ ،مــنح الجــائزة
  .)باكستان(
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  دوالر أمريكي. ٢٠ ٠٠٠وٕاذا صادق المجلس على منح هذه الجائزة، فسيحصل الفائز على مبلغ قدره 
  
بالحفاظ على حياة وقد اضطلع المرشح لنيل الجائزة بدور محوري في كثير من األعمال العالمية المتصلة   

صــحة األم والطفــل فــي تحســين دور محــرك فــي كمــا اضــطلع بــ علــى مــدى عــدة أعــوام، صــحتهمابالطفــل والمولــود و 
فـــي مجـــالت صـــدرت عبـــر منشـــورات عديـــدة وضـــع تـــدخالت مســـندة بالبينـــات وتنفيـــذها وركـــز أساســـًا علـــى بلـــده. 

ورعايـــة المولـــود القائمـــة علـــى ســـيما سلســـلة "النســـت" عـــن الحفـــاظ علـــى حيـــاة الطفـــل وحيـــاة المولـــود ال(متخصصـــة 
العد التنازلي إلى مشاركته في رئاسة مبادرة  ، بما في ذلكعدة مبادرات عالميةوشارك مشاركة نشطة في المجتمع) 

اإلشـراف  والذي يحرص علـىالمعني باالستعراض  التابع للمنظمة فريق الخبراء المستقلوعضويته في  ٢٠١٥عام 
مــن األهــداف ) تحســين صــحة األمومــة( ٥و) لاطفــوفيــات األتخفــيض ( ٤دفين الهــورصــد التقــدم المحــرز لتحقيــق 

حكومــة لع فــي بلــده بــدور ريــادي فــي مجــال صــحة األم والطفــل بفضــل عملــه مــع برنــامج طواضــاإلنمائيــة لأللفيــة. 
خرًا المــدير المؤســس لمركــز االمتيــاز فــي مجــال صــحة المــرأة مــؤ وبوصــفه باكســتان للعــامالت فــي مجــال الصــحة 

  والطفل في جامعة آغا خان.
  
  تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة ساساكاوا للصحة -جائزة ساساكاوا للصحة   -٤
  

لشـــخص واحـــد أو أكثـــر، أو لمعهـــد واحـــد أو أكثـــر، أو لمؤسســـة واحـــدة أو ُتمـــنح جـــائزة ساســـاكاوا للصـــحة   
رزة فـي مجـال التنميـة الصـحية، مثـل تعزيـز تنجز أعمـاًال ابتكاريـة بـا أكثر، أو لمنظمة غير حكومية واحدة أو أكثر

برامج صحية معّينة أو تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الرعاية الصحية األولية، وذلك بقصد التشـجيع علـى مواصـلة 
  تطوير تلك األعمال.

  
 ٢٠١٤كــانون الثــاني/ ينــاير  ٢٢وقــد عقــدت هيئــة اختيــار الفــائزين بجــائزة ساســاكاوا للصــحة اجتماعــًا فــي   

كــان عضــوا الهيئــة اآلخــران اللــذان حضــرا ، رئيســة المجلــس التنفيــذي، فيمــا برئاســة األســتاذة جــين هــالتون (أســتراليا)
بــوك، عضــو المجلــس التنفيــذي عــن جمهوريــة كوريــا، واألســتاذ هيرويوشــي إنــدو، -جيــون مــان ســيداالجتمــاع همــا ال

  ممثًال لمؤسس الجائزة.
  

لمرشحين الثمانية وخلفياتهم، فضًال عن التعليقـات التقنيـة التـي أبـداها ودرس أعضاء الهيئة السير الذاتية ل  
مدير الجائزة على الترشيحات. وفي ضوء النظام األساسي والمبادئ التوجيهية التي تحكم منح الجائزة قّررت الهيئة 

الدومينيكي لطب  المعهد/لمؤسسة مكافحة الجذام ٢٠١٤باإلجماع أن تقترح على المجلس التنفيذي منح جائزة عام 
  (الجمهورية الدومينيكية). "معهد الدكتور هوبرت بوغارت دياز" ، أيالجلد والجراحة الجلدية

  
 ٤٠ ٠٠٠وٕاذا صادق المجلس على منح هذه الجائزة، فإن المؤسسـة الفـائزة بهـا ستحصـل علـى مبلـغ قـدره   

  دوالر أمريكي.
  

سســة الفــائزة المقترحــة كــي ينظــر فيــه المجلــس ويــرد أدنــاه عــرض مــوجز لألعمــال التــي اضــطلعت بهــا المؤ   
  التنفيذي.

  
إلى العمل على القضاء على الجذام واألشكال الرئيسـية للُجـالد  ،١٩٦٣تأسس عام  ذيال ،هدف المعهديو   

في الجمهوريـة الدومينيكيـة، وتقـديم الرعايـة المتخصصـة المتكاملـة فـي مجـال األمـراض الجلديـة واألمـراض المنقولـة 
بـرامج أخالقيـة فـي مجـاالت البحـث والتعلـيم والفحـص والرعايـة  عهـديدز والعدوى بفيروسه. وقـد وضـع المجنسيًا واأل

وعــالج األمــراض، كمــا وضــعت اســتراتيجيات للرعايــة األوليــة خاصــة بطــب الجلــد فــي المنــاطق الريفيــة والحضــرية. 
ًا في انخفاض معدالت اإلصابة بالجـذام. وأسهم النهج االبتكاري الذي تتبعه المؤسسة في عالج الجذام إسهامًا كبير 
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شـخص مـن  ٩٠٠٠مـريض، شـفي أكثـر مـن  ١٣ ٠٠٠خـالل فتـرة الخمسـين عامـًا لوجـوده أكثـر مـن  معهدوعالج ال
، طبقـًا لعـالج باألدويـة المتعـددةا بمـا فـي ذلـك ،بينهم شفاًء تامًا بفضل الكشف المبكر عن الحاالت والعالج المالئم

. وأدت المشــاركة المجتمعيــة الالمركزيــة إلــى انخفــاض تثقيفيــةوٕاجــراء حمــالت  ،العالميــةلتوصــيات منظمــة الصــحة 
  تكلفة رعاية المرضى وتعزيز صنع القرار على الصعيد المحلي وتمكين مقدمي الرعاية.

  
(اعتنـــاق " Abrazo Solidario" وتقتـــرح المؤسســـة اســـتخدام أمـــوال الجـــائزة لتمويـــل مشـــروع يحمـــل عنـــوان

فــي المقــام األول تحســين بــرامج طــب األطفــال الحاليــة وتوســيع نطاقهــا مــن أجــل مــد التغطيــة  تهدفيســو التضــامن) 
لتشمل األطفال المصابين بأمراض جلدية أخرى. ويهدف المشروع إلى تضييق الفجوات التي تعتري عالج األطفال 

اقيــة مـــن أشــعة الشـــمس فـــوق باألدويـــة وتــوفير المالبـــس الو  المجـــاالت المتعلقــةالمصــابين، فـــي مجــاالت مـــن بينهــا 
  البنفسجية وتقديم الدعم النفسي إلى المرضى وأسرهم وأصدقائهم. 

  
تقرير هيئـة اختيـار الفـائزين بجـائزة مؤسسـة  -جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة   -٥

  اإلمارات العربية المتحدة للصحة
  

جـــائزة مؤسســـة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة للصـــحة لشـــخص أو أشـــخاص، أو لمعهـــد أو معاهـــد، أو  ُتمـــنح  
  لمنظمة أو منظمات غير حكومية لقاء ما يقّدم من مساهمات جليلة في مجال التنمية الصحية.

  
انون كـ ٢١اإلمارات العربية المتحـدة للصـحة اجتماعـًا فـي مؤسسة وقد عقدت هيئة اختيار الفائزين بجائزة   

فيمــا كــان عضــوا الهيئــة ن (أســتراليا)، رئيســة المجلــس التنفيــذي و األســتاذة جــين هــالت، برئاســة ٢٠١٤الثــاني/ ينــاير 
المملكــة العربيــة ، عضــو المجلــس التنفيــذي عــن الــدكتور زيــاد أحمــد مــيمشاآلخــران اللــذان حضــرا االجتمــاع همــا 

  جائزة.، ممثًال لمؤسس الالعالمة سالم محمد والدكتور، السعودية
  

السـير الذاتيـة للمرشــحين السـتة وخلفيـاتهم، فضـًال عــن التعليقـات التقنيـة التـي أبــداها أعضـاء الهيئـة  ودرس  
مدير الجائزة على الترشيحات. وقررت الهيئة باإلجماع، في ضوء النظـام األساسـي والمبـادئ التوجيهيـة التـي تحكـم 

 ٢٠١٤جــائزة مؤسســة اإلمــارات العربيــة المتحــدة للصــحة لعــام مــنح الجــائزة، أن تقتــرح علــى المجلــس التنفيــذي مــنح 
  ).كوستاريكا( بحوث الصحةلمعهد 

  
  دوالر أمريكي. ٢٠ ٠٠٠ قدره حصل الفائز على مبلغفسي ،وٕاذا صادق المجلس على منح هذه الجائزة  

  
والميكروبيولوجيـا الصـيدلة والطـب كليات ب لجامعة كوستاريكا ملحق تابعال بحوث الصحةل الوطني معهدالو 

تعزيـز الصـحة البشـرية والحفـاظ عليهـا هـي المسـاعدة علـى ومهمتـه في جامعة كوسـتاريكا.  وأمراضها األسنان علمو 
كوحـدة أكاديميـة  ١٩٧٥عـام وقـد أنشـئ المعهـد ضـمن إطـار شـامل وأخالقـي. عبر البحث العلمي والتعليم والتوعية 

الشــيخوخة الفرديــة والجماعيــة واألمــراض الوراثيــة والمعديــة ين متعــددة التخصصــات مكرســة للبحــث العلمــي فــي ميــاد
الناجمـة السـامة للجينـات واألضـرار وتشخيصـه الشـديد االنتشـار فـي كوسـتاريكا  المعدةوالكشف المبكر عن سرطان 

لبالزميـدة وحقـق انخفاضـًا ملحوظـًا فـي معـدل وفيـات الرضـع بفضـل اكتشـافه عن التعرض المهني لمبيـدات الهـوام. 
وٕانشائه بنوك الحليب فـي المنـاطق وانتقالها إلى اإلشريكية القولونية لألمبيسيلين  الشيغيلة الزُّحاِرّيةمقاومة سالالت ل

الغذائيــة لــدى ســكان عــادات المــن أجــل تحســين وصــمم أيضــًا مبــادرات لالتصــال االســتراتيجي الحضــرية والريفيــة. 
  كوستاريكا.
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ــدكتور لــي جونــغ   -٦ تقريــر هيئــة اختيــار الفــائزين  –التذكاريــة للصــحة العموميــة ووك  –جــائزة ال
  ووك التذكارية –بجائزة الدكتور لي جونغ 

  
أو ، مؤسســـات أو لمؤسســـةووك التذكاريـــة لشـــخص أو ألشـــخاص، أو  -ُتمـــنح جـــائزة الـــدكتور لـــي جونـــغ   

  .الصحة العمومية مجاللمنظمة أو منظمات حكومية أو غير حكومية، لقاء ما ُيقدم من مساهمات جليلة في 
  

كـانون الثـاني/  ٢١ووك التذكاريـة اجتماعـًا فـي  –وعقدت هيئـة اختيـار الفـائزين بجـائزة الـدكتور لـي جونـغ   
، فيمــا كــان عضــوا الهيئــة اآلخــران المجلــس التنفيــذي ، رئيســةن (أســتراليا)و األســتاذة جــين هــالتبرئاســة  ٢٠١٤ينــاير 

لمؤســـس  ممـــثالً  والـــدكتور ديفيــد ســـير،همــا الســـيد باســـكو كيـــز عضــو المجلـــس التنفيـــذي عـــن بــابوا غينيـــا الجديـــدة، 
  الجائزة.

  
وقـــرروا باإلجمـــاع أن يقترحـــوا علـــى  ،ة وخلفيـــاتهملثمانيـــودرس أعضـــاء اللجنـــة الســـير الذاتيـــة للمرشـــحين ا  

لألســتاذة ســيناتا كــوال شــيرو (الكــاميرون) والجمعيــة التشــيكية لطــب  ٢٠١٤ائزة عــام المجلــس التنفيــذي أن يمــنح جــ
  .القلب (الجمهورية التشيكية)

  
دوالر  ٥٠ ٠٠٠ قـــدره فسيحصـــل كـــل فـــائز بهـــا علـــى مبلـــغ ،وٕاذا صـــادق المجلـــس علـــى مـــنح هـــذه الجـــائزة  
  أمريكي.

  
، كـي ينظـر فيــه تينالمقتـرح تينفـائز ال تــينالجهكلتـا بهـا  توفيمـا يلـي عـرض مـوجز لألعمــال التـي اضـطلع  

  المجلس التنفيذي.
  

 العموميـــة ســـيناتا كـــوال شـــيرو فـــي الوقـــت الحاضـــر منصـــب األمـــين العـــام لـــوزارة الصـــحةاألســـتاذة وتشـــغل 
 فـــي مجـــال ومستشـــارة ياونـــديالكاميرونيـــة، وهـــي أســـتاذة فـــي علـــم األحيـــاء الدقيقـــة واألمـــراض المعديـــة فـــي جامعـــة 

فى ياونــدي المركـــزي. وقــد تخصصــت فــي الطــب البـــاطني فــي جامعــة جنيــف، بـــالتركيز مستشــباألمــراض المعديــة 
فــي مجــال  واســعةبصــفة خاصــة علــى األمــراض المعديــة والبكتريولوجيــا الطبيــة. وتتمتــع األســتاذة كــوال شــيرو بخبــرة 

يقـة السـريري فـي منشـورًا عـن األمـراض السـارية وعلـم األحيـاء الدق ٧٥إجراء التجارب السريرية، وقد ألفت أكثر مـن 
حـاالت العــدوى الجرثوميـة، واأليــدز والعـدوى بفيروســه وغيـره مــن األمـراض المعديــة، ُنشـر فــي مجـالت متخصصــة. 

الــدكتوراه. الســلك الثالث/ شــاركت فــي إدارة العديــد مــن األطروحــات الطبيــة والعلميــة وأطروحــات أو كمــا تولــت إدارة
تولـت إدارة المناقشـات فـي العديـد مـن المـؤتمرات العلميـة وحلقـات وقدمت األستاذة كوال شيرو العديد من العروض و 

  العمل العلمية الوطنية والدولية. 
  

ومــن بــين اإلنجــازات التــي حققتهــا األســتاذة كــوال شــيرو، أنهــا نســقت ونفــذت أول خطــة اســتراتيجية لمكافحــة 
ت الصـيدالنية إلتاحـة األدويـة فـي الكـاميرون وقـادت المفاوضـات مـع شـركات للمستحضـرا والعـدوى بفيروسـه األيدز

المضادة للفيروسـات القهقريـة فـي الكـاميرون مـن خـالل برنـامج "أكسـس" والمفاوضـات مـع شـركات هنديـة للحصـول 
على األدوية الجنيسة. كمـا قـادت فريـق البحـث الـذي أجـرى دراسـة حـول نجاعـة أول توليفـة مكونـة مـن ثالثـة أدويـة 

مدت في الكاميرون ومدى تحملها واستخدامها. وساهم نشر هذه الدراسة في جنيسة مضادة للفيروسات القهقرية اعت
  تعزيز هذا العالج في البلدان النامية.

  
، وُتعـد مـن بـين أقـدم جمعيـات طـب القلـب فـي ١٩٢٩أما الجمعية التشـيكية لطـب القلـب فقـد تأسسـت عـام 

وتجـــري  "."Cor et Vasaوتنشـــر المجلـــة العلميـــة  ١٩٣٣نظمـــت أول مـــؤتمر دولـــي لطـــب القلـــب عـــام  أوروبـــا. وقـــد
الجمعيــة البحــوث مــن أجــل مواصــلة تحســين معــايير الوقايــة مــن األمــراض القلبيــة الوعائيــة وتشخيصــها وعالجهــا، 

يــة التشــيكية لطــب القلــب وتضــع المبــادئ التوجيهيــة لتحســين اســتخدام طــرق العــالج المســندة بالبينــات. وتــنظم الجمع



   EB134/45    ١٣٤/٤٥ت  م

6 

المــؤتمرات والنــدوات والــدورات التعليميــة لألطبــاء مــن الشــباب. وتقــدم المــنح لــدعم البــاحثين الشــباب وتمــنح الجــوائز 
  ألفضل البحوث.

  
القلــب  ةوكانــت الجمعيــة التشــيكية لطــب القلــب رائــدة فــي مجــال التغييــر الجــذري فــي عــالج احتشــاء عضــل

لجمعية أولى المبـادئ التوجيهيـة التـي أقـرت بـأن الـرأب األولـي (المباشـر) لألوعيـة ، نشرت ا٢٠٠٢الحاد. ففي عام 
القلــــب الحــــاد، وٕان تطلــــب نقــــل المــــريض لمســــافة تصــــل حتــــى  ةالتاجيــــة ُيمثــــل العــــالج المفضــــل الحتشــــاء عضــــل

  كيلومتر. ١٠٠
  

ة ، ســـــاهم أعضـــــاء الجمعيـــــة التشـــــيكية لطـــــب القلـــــب فـــــي تأســـــيس المبـــــادرة األوروبيـــــ٢٠٠٨وفـــــي عـــــام 
"Stent for Life." ةوبفضــل أعمــال الجمعيــة، تكتــب النجــاة لمئــات اآلالف مــن المرضــى المصــابين باحتشــاء عضــل 

  حياتهم الطبيعية. ستئنافالقلب الحاد في كل أنحاء العالم ويستطيع الكثير منهم ا
  
  
  

=     =     =  


