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

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

  .المتوسط
  
تشــرين األول/  ١٢-٩، إســالم أبــادوالســتين لّلجنــة اإلقليميــة لشــرق المتوســط ( الرابعــةنعقــاد الــدورة أثنــاء او 

برئاســة تشـرين األول/ أكتـوبر  ١٠عقـدت لجنـة مؤسسـة الــدكتور علـي توفيـق شوشـة اجتماعــًا يـوم  ،)٢٠١٧أكتـوبر 
لـوائح والتنسـيق، بباكسـتان (رئيســة ، وزيـرة الخـدمات الصـحية الوطنيــة، السـائرة أفضــل تـاررصـاحبة المعـالي السـيدة 

  اللجنة اإلقليمية).
  
األردن استعرضت اللجنة الترشيحات المقدمة من أفغانستان ومصـر وجمهوريـة إيـران اإلسـالمية والعـراق و و 

  وعمان وباكستان.
  
أسـعد حـافظ،  الـدكتور باكسـتانوأوصوا باختيار مرشح  السبعةنظر أعضاء اللجنة في طلبات المرشحين و 

باعتبـــاره الشـــخص الـــذي يقترحونـــه علـــى المجلـــس  مـــدير عـــام الصـــحة بـــوزارة الخـــدمات الصـــحية الوطنيـــة بباكســـتان
  .األربعين بعد المائة لنيل الجائزةالثانية و التنفيذي في دورته 

  
فرنـك  ٢٥٠٠صادق المجلس التنفيذي على مـنح هـذه الجـائزة فسيحصـل الفـائز بهـا علـى مبلـغ يعـادل  ٕاذاو 

  .سويسري محسوبًا بالدوالرات األمريكية
  

ويأتي تكريم الدكتور حافظ على خلفية إسهامه البالغ في الصحة العمومية في باكستان، وهو يشـغل حاليـًا 
حية الوطنيـــة والتنظـــيم والتنســـيق. واضـــطلع علـــى مـــدار الســـنوات منصـــب مـــدير عـــام الصـــحة بـــوزارة الخـــدمات الصـــ

الخمــس والعشــرين الماضــية، بــدور رائــد فــي تطــوير قطــاع الصــحة فــي باكســتان باالســتفادة مــن خبرتــه الواســعة فــي 
قطاع الصحة العمومية والمنظمات الدولية والمجتمع المـدني. وقـد تـولى إدارة أحـد أكبـر البـرامج الخاصـة بالعـاملين 

لصحيين المجتمعيين في جميع أنحاء العالم، وكان له دور محوري في وضع برنـامج وطنـي رائـد للتـأمين الصـحي ا
. كما تولى من واقع منصـبه كمـدير عـام للصـحة، قيـادة العديـد مـن المبـادرات ٢٠١٥في باكستان وٕاطالقه في عام 

  يم النظام الصحي الوطني وسياسة الالمركزية.الوطنية البارزة، ومنها مثًال وضع أهم االستراتيجيات الصحية وتقي
  

، ١٩٨٧وقد تخرج الـدكتور حـافظ مـن كليـة الطـب العسـكرية بجامعـة القائـد األعظـم بإسـالم أبـاد، فـي عـام 
) قبـل أن ٢٠٠٣وحصل على درجة الماجستير في علم األوبئة مـن كليـة لنـدن للتصـحح والطـب المـداري (فـي عـام 

المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا ) ب٢٠٠٩العموميـــة مـــن جامعـــة مانشســـتر (فـــي عـــام  ينـــال درجـــة الـــدكتوراه فـــي الصـــحة
  .يرلندا الشماليةأالعظمى و 
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هو دكتور أطفال متميز، وقد شغل عددًا من الوظـائف األكاديميـة فـي المؤسسـات الوطنيـة  حافظوالدكتور 
ة إلــى جانــب عمــادة كليــة الطــب والدوليــة، ويشــغل حاليــًا منصــب المــدير التنفيــذي وعمــادة أكاديميــة خــدمات الصــح

والهيئــات التقنيــة علــى المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة بجامعــة القائــد األعظــم. وقــد عمــل فــي عــدد مــن لجــان الخبــراء 
بلــده،  حــافظمقالــة فــي المجــالت العلميــة وغيرهــا مــن المنشــورات. ويمثــل الــدكتور  ٥٠والعالميــة، ونشــر أكثــر مــن 

  ).٢٠١٨-٢٠١٥لس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية (باكستان، حاليًا كعضو في المج
 
تقريـر هيئـة اختيـار الفـائزين بجـائزة مؤسسـة  - جائزة مؤسسة إحسان دغرمجـي لصـحة األسـرة  -٢

  ةإحسان دغرمجي لصحة األسر 
  

لصــحة األســرة لشــخص أو أشــخاص ُيعتــرف بخــدماتهم عالميــًا فــي  مــنح جــائزة مؤسســة إحســان دغرمجــيتُ 
ميدان صحة األسرة. وقد عقدت هيئة اختيار الفائزين بجائزة مؤسسـة إحسـان دغرمجـي لصـحة األسـرة اجتماعـًا فـي 

)، رئــيس المجلــس التنفيــذي. وكــان عضــوا الــدكتور أســعد حــافظ (باكســتانبرئاســة  ٢٠١٨كــانون الثــاني/ ينــاير  ٢٣
)، بتركيـا آلخران همـا األسـتاذة فيلـيس إردوغـان الموفـدة مـن ِقَبـل األسـتاذ أ. دغرمجـي (رئـيس جامعـة بيلكنـتالهيئة ا

  ).واألستاذ تومريس تورمين ممثًال لمركز األطفال الدولي (أنقرة
  

 أدلى بهاوخلفياتهم، فضًال عن التعليقات التقنية التي  الستةودرس أعضاء الهيئة السير الذاتية للمرشحين 
حكـم مـنح الجـائزة، قـّررت باإلجمـاع أن تقتـرح يي ذوضعت الهيئة في اعتبارها النظام األساسي الـ وٕاذ. مدير الجائزة

  لألستاذ فينود كومار بول (الهند). ٢٠١٨م على المجلس التنفيذي منح جائزة عا
  

  ي.دوالر أمريك ٢٠ ٠٠٠وٕاذا صادق المجلس على منح الجائزة فسيحصل الفائز بها على مبلغ 
  

كباحــث دولـي وأخصــائي ســريري ومعلـم وداع مــن دعـاة الصــحة العموميـة فــي مجــال  واشـتهر األســتاذ بـول
صـحة األسـرة مـع تركيـز خـاص علـى صـحة األطفـال الحـديثي الـوالدة. وقـد سـاهم مسـاهمة اسـتثنائية ومسـتدامة فـي 

فــال تحســين صــحة األســر وعافيتهــا، والســيما فــي البلــدان الناميــة. وأدت الجهــود التــي بــذلها إلــى وضــع صــحة األط
الحــديثي الــوالدة واألمهــات، التــي لطالمــا أهملــت، فــي موقــع الصــدارة مــن االســتراتيجيات الخاصــة بأهــداف التنميــة 

. ٢٠٠٦-٢٠٠٥فـــي الفتـــرة  شـــراكة صـــحة األم والوليـــد والطفـــلالمســـتدامة. كمـــا اضـــطلع بـــدور أساســـي فـــي إنشـــاء 
  شاملة والموارد البشرية الصحية.أيضًا على االعتراف كخبير رائد في مجال التغطية الصحية ال وحاز

  
وساهم األستاذ بول مساهمة كبيرة فـي الوثـائق المهّمـة المسـتخدمة علـى صـعيد العـالم بشـأن صـحة األسـرة 

العالميـة بشـأن صـحة في مجاالت األهداف اإلنمائية لأللفيـة وأهـداف التنميـة المسـتدامة، بمـا فـي ذلـك االسـتراتيجية 
)، وقاعـــدة البّينـــات العلميـــة التـــي اســـتندت إليهـــا سلســـلة "بقـــاء األطفـــال ٢٠١٦و ٢٠١٠( المـــرأة والطفـــل والمراهـــق

ـــــة  ـــــاة" لمجل ـــــد الحي ـــــى قي ـــــوالدة عل ـــــة ٢٠٠٥( "ذا النســـــت"الحـــــديثي ال ـــــوالدة" للمجل ) وسلســـــلة "كـــــل طفـــــل حـــــديث ال
نشر العديد من المقاالت في المجالت الدولية الخاضعة الستعراض األقران وعـدد مـن الكتـب  ). وقد٢٠١٤( نفسها

لطالب الطب في  والدراسات المحددة الموضوع، بما في ذلك كتاب عن طب األطفال هو الكتاب الذي ُيدرس عادةً 
  الهند وجنوب آسيا.

  
يـــة بشـــأن بصـــحة األطفـــال ووضـــع وقـــد اضـــطلع األســـتاذ بـــول بـــدور رئيســـي فـــي صـــياغة المبـــادئ التوجيه

  البرامج الوطنية المعنية بها في الهند، ويشغل حاليًا منصب وزير الدولة للشؤون الصحية والتغذوية والجنسانية.
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  تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة ساساكاوا للصحة -جائزة ساساكاوا للصحة   -٣
  

للصـــحة لشـــخص واحـــد أو أكثـــر، أو لمؤسســـة واحـــدة أو أكثـــر، أو لمنظمـــة غيـــر  مـــنح جـــائزة ساســـاكاواتُ 
عـن أعمـال ابتكاريـة بـارزة فـي مجـال التنميـة الصـحية. وتشـمل هـذه األعمـال تعزيـز بـرامج  ،حكومية واحدة أو أكثر

  .صحية معّينة أو تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الرعاية الصحية األولية
  

، ٢٠١٨كـانون الثـاني/ ينـاير  ٢٤ زين بجـائزة ساسـاكاوا للصـحة اجتماعـًا فـيوقد عقدت هيئـة اختيـار الفـائ
تــران ثــاي فيمــا كــان عضــوا الهيئــة اآلخــران همــا برئاســة الــدكتور أســعد حــافظ (باكســتان)، رئــيس المجلــس التنفيــذي، 

  .لجائزة، واألستاذ إتسوكو كيتا، ممثًال لمؤسس اعضو بديل عن فييت نام في المجلس التنفيذي، غيانغ هونغ
  

مــدير الجــائزة  أدلــى بهــاالتعليقــات التقنيــة التــي  التســعة، وفــي ونظــر أعضــاء الهيئــة فــي طلبــات المرشــحين
وفي ضوء النظام األساسي والمبادئ التوجيهية التي تحكم منح الجائزة قّررت الهيئة باإلجماع . على كل طلب منها

  ريكا).الرعاية الملطفة لألطفال (كوستا سسة مركزلمؤ  ٢٠١٨ أن تقترح على المجلس التنفيذي منح جائزة عام
  

دوالر  ٤٠ ٠٠٠حصل على مبلغ قدره تبها س ةالفائز المؤسسة وٕاذا صادق المجلس على منح الجائزة، فإن 
 ي.أمريك  

  
وهي منظمة غير ربحية، تحصل على التقدير لمساهمتها في إعمال حقـوق األطفـال المصـابين  والمؤسسة

، وهـي تـدعم البرنـامج ١٩٩٢بأمراض مميتة. وقد ُأنشئت في كوريدابات بمحافظة سان خوسيه بكوستاريكا في عام 
مرضــية مميتــة فــي المراحــل الــوطني للرعايــة الملطفــة لألطفــال الــذي ُيعنــى باألطفــال والمــراهقين المصــابين بحــاالت 

األخيرة من حياتهم. وتقوم المؤسسة بعملها في المستشفى الوطني لألطفـال وغيـره مـن المراكـز الطبيـة وفـي المنـازل 
في شتى أنحاء كوستاريكا. وتدرب المؤسسة الفنيين في مجال الصحة من كوستاريكا ومن أماكن أخـرى فـي أمريكـا 

نامجـــًا للحصـــول علـــى درجـــة الماجســـتير فـــي الرعايـــة الملطفـــة بالتعـــاون مـــع بر  ٢٠٠٦الالتينيـــة، وتـــدير منـــذ عـــام 
ســــانتا بــــوال. وقامــــت المؤسســــة بإنشــــاء وتشــــغيل داريــــن للرعايــــة، وتتــــولى إدارتهمــــا فــــي المقــــام األول أفرقــــة  جامعــــة

ــالفن، والعــالج بــالك الب، المتطــوعين المتعــددة التخصصــات التــي تقــدم أنشــطة مثــل العــالج بالموســيقى، والعــالج ب
  ".يفضًال عن العالج الطبيعي، والعالج الوظيفي، والتنويم المغناطيسي، وعالج "الريك

  
وتتولى المؤسسة أيضًا تدريب مقدمي الرعاية من أفراد األسـر، وتشـغيل برنـامج وطنـي للرعايـة عـن طريـق 

ســـطوانات أالمتحركـــة، و الزيـــارات المنزليـــة. وتـــوفر المؤسســـة المعـــدات الطبيـــة والمنتجـــات المســـاعدة مثـــل الكراســـي 
األكســجين، والــرّذاذات بأســعار معقولــة، وتســاعد األســر المنخفضــة الــدخل علــى شــراء األدويــة، وتقــدم لهــا مســاعدة 
شــهرية لشــراء الطعــام. وفضــًال عــن ذلــك، فــإن المؤسســة تــدير برنامجــًا لفتــرة الحــداد، يشــمل متابعــة والــدي الطفـــل 

  وتوفير الدعم المالي للجنازة.المتوفى وأشقائه والقائمين على رعايته، 
  

وقـــد وضـــعت المؤسســـة لنفســـها تحـــديًا يتمثـــل فـــي تقـــديم الخـــدمات إلـــى جميـــع األطفـــال والمـــراهقين الـــذين 
  .٢٠١٩يحتاجون إلى الرعاية الملطفة في كوستاريكا بحلول عام 
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 بجـائزة مؤسسـةتقرير هيئة اختيار الفـائزين  -جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة   -٤
  اإلمارات العربية المتحدة للصحة

  
منح جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة لشخص واحد أو أكثر، أو لمؤسسـة واحـدة أو أكثـر، تُ 

  ة.مات جليلة في مجال التنمية الصحيأو لمنظمة غير حكومية واحدة أو أكثر لقاء مساه
  
مؤسســـــة اإلمـــــارات العربيـــــة المتحـــــدة للصـــــحة اجتماعـــــًا فـــــي قـــــد عقـــــدت هيئـــــة اختيـــــار الفـــــائزين بجـــــائزة و 

فيمـــا كـــان  ،)، رئـــيس المجلـــس التنفيـــذيأســـعد حـــافظ (باكســـتان، برئاســـة الـــدكتور ٢٠١٨الثـــاني/ ينـــاير  كـــانون ٢٣
عضـــوا الهيئـــة اآلخـــران اللـــذان حضـــرا االجتمـــاع همـــا الســـيدة فائقـــة ســـعيد الصـــالح، عضـــو المجلـــس التنفيـــذي عـــن 

  .محمد سليم العلماء، ممثًال لمؤسس الجائزة البحرين، والدكتور
  
مــدير  أدلــى بهــا، فضــًال عــن التعليقــات التقنيــة التــي لتســعةنظــر أعضــاء الهيئــة فــي طلبــات المرشــحين او 

الجــائزة علــى الطلبــات. وقــررت الهيئــة باإلجمــاع، فــي ضــوء النظــام األساســي والمبــادئ التوجيهيــة التــي تحكــم مــنح 
 ٢٠١٨الجـــائزة، أن تقتـــرح علـــى المجلـــس التنفيــــذي مـــنح جـــائزة مؤسســـة اإلمــــارات العربيـــة المتحـــدة للصـــحة لعــــام 

 ).كورياللمؤسسة الكورية لمأمونية الدواء وٕادارة المخاطر (جمهورية 
  

  ي.دوالر أمريك ٢٠ ٠٠٠وٕاذا صادق المجلس على منح الجائزة فسيحصل الفائز بها على مبلغ 
  

مــن أجــل  ٢٠١٢وقــد ُأنشــئت المؤسســة الكوريــة لمأمونيــة الــدواء وٕادارة المخــاطر فــي كــانون الثــاني/ ينــاير 
والمؤسسـة بوصـفها مؤسسـة عامـة  تعزيز الصحة الوطنيـة عـن طريـق الوقايـة واإلقـرار بالمشـكالت المتعلقـة بالـدواء.

إلدارة مأمونيـــة الـــدواء، تـــدعم القـــرارات المســـّندة بالبّينـــات فـــي مجـــال مأمونيـــة الـــدواء عـــن طريـــق تعزيـــز التبليـــغ عـــن 
األحداث الضارة المتعلقة بالدواء، وتقييم المعلومات المتعلقة بمأمونية الدواء، وٕاجراء عمليات تقييم السببية، وتحديد 

  اض استخدام الدواء، ونشر المعلومات المتعلقة بالمأمونية، وتوعية الجمهور.معايير استعر 
  

وتــــــزود المؤسســــــة الكوريــــــة لمأمونيــــــة الــــــدواء وٕادارة المخــــــاطر وزارة الســــــالمة الغذائيــــــة والدوائيــــــة دوريــــــًا 
ثـار الدوائيـة باإلحصاءات والمعلومات المتعلقة بالمأمونية والبالغات بشأن األحداث الضارة. ويعمل نظام ترصد اآل

، علــى أســاس المركــزي، تعمــل فيــه المؤسســة الكوريــة لمأمونيــة الــدواء وٕادارة المخــاطر كوريــاجمهوريــة فــي الضــارة 
كـــان هنـــاك  ٢٠١٧كمنســـق للمراكـــز اإلقليميـــة لترصـــد اآلثـــار الدوائيـــة الضـــارة وتجمـــع البيانـــات منهـــا. وفـــي عـــام 

  ومركزان وطنيان.مستشفى تعليمي محلي  ٢٥مركزًا، من بينها  ٢٧
  

والنظـــام الكـــوري للتبليـــغ عـــن األحـــداث الضـــارة هـــو نظـــام أنشـــأته المؤسســـة الكوريـــة لمأمونيـــة الـــدواء وٕادارة 
المخــاطر لتيســير التبليــغ وٕادارة البالغــات المقدمــة عــن األحــداث الضــارة الناجمــة عــن األدويــة والمنتجــات العالجيــة 

. وتُبلّـغ المؤسسـة ٢٠١٢هـذه األحـداث الضـارة فـي النظـام منـذ عـام  البيولوجية. وُتسجل جميع البالغات بشأن مثـل
بالمعلومات عن األحداث الدوائية الضارة المشتبه فيهـا باسـتخدام نمـوذج بعنـوان "تقـارير السـالمة لفـرادى الحـاالت". 

دوائيـــة ويمكـــن أيضـــًا التبليـــغ عـــن األحـــداث الضـــارة عـــن طريـــق مركـــز االتصـــاالت الهاتفيـــة المعنـــي بالتفـــاعالت ال
الضارة، ومن خالل قنوات أخرى مثل الفاكس والبريد اإللكتروني. وتخزن جميع المعلومات الواردة في نظـام التبليـغ 

لســـالمة فـــرادى الحـــاالت. وتتحـــرى المؤسســـة المؤشـــرات التـــي تنطـــوي عليهـــا البيانـــات المتراكمـــة  فـــي شـــكل تقـــارير
وتتماشى قاعدة البيانات الخاصة بنظام التبليغ مع المعايير  وتقيمها، وتصدر المعلومات الخاصة بمأمونية األدوية.

الدوليــة لرصــد اآلثــار الدوائيــة الضــارة وقاعــدة البيانــات العالميــة الخاصــة ببرنــامج منظمــة الصــحة العالميــة للرصــد 
  ".Vigibase" الدولي لألدوية
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الصـحية للمسـنين جائزة سمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح للبحـوث فـي مجـالي الرعايـة   -٥
  تعزيز الصحةمؤسسة دولة الكويت لتقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة  - وتعزيز الصحة

  
ســمو الشــيخ صــباح األحمــد الجـــابر الصــباح للبحــوث فــي مجــالي الرعايــة الصــحية للمســـنين جــائزة  ُتمــنح
 لقـاء أكثـر أو واحـدة حكوميـة غيـر لمنظمـة أو أكثـر، أو واحـدة لمؤسسـة أو أكثـر، أو واحـدشخص ل وتعزيز الصحة

  مجالي الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة. البحث في في جليلة مساهمات من ُيقدم ما
  

كــانون  ٢٣ اجتماعــًا فــي لتعزيــز الصــحةمؤسســة دولــة الكويــت هيئــة اختيــار الفــائزين بجــائزة  عقــدتوقــد 
كـــان عضـــوا الهيئـــة و )، رئـــيس المجلـــس التنفيـــذي. باكســـتان(حـــافظ  الـــدكتور أســـعد، برئاســـة ٢٠١٨الثـــاني/ ينـــاير 

، عضــو بــديل عــن األردن فــي المجلــس التنفيــذي، ســلطان القصــراويالــدكتور اآلخــران اللــذان حضــرا االجتمــاع همــا 
  .مؤسس الجائزةل، ممثل محمد الخشتي والدكتور

  
، فضًال عن التعليقـات التقنيـة التـي أبـداها مـدير الجـائزة الثالثةلمرشحين افي طلبات أعضاء الهيئة  ونظر

قـــررت الهيئـــة ، فـــي ضـــوء النظـــام األساســـي والمبـــادئ التوجيهيـــة التـــي تحكـــم مـــنح الجـــائزةو . كـــل طلـــب منهـــاعلـــى 
ســمو الشــيخ صــباح األحمــد الجــابر الصــباح للبحــوث فــي جــائزة باإلجمــاع أن تقتــرح علــى المجلــس التنفيــذي مــنح 

لجمعيــة البــدر وهــي جمعيــة معنيــة بتقــديم المســاعدة  ٢٠١٨لعــام  الصــحية للمســنين وتعزيــز الصــحةمجــالي الرعايــة 
  .إلى المرضى المصابين بالسرطان (الجزائر)

  
دوالر  ٢٠ ٠٠٠لـــى مبلـــغ قـــدره ع ةالفـــائز الجهـــة حصـــل توٕاذا صـــادق المجلـــس علـــى مـــنح هـــذه الجـــائزة، فس

  ي.أمريك
  

أشــخاص مقيمــون فــي واليــة البليــدة فــي الجزائــر بمــن فــيهم  ٢٠٠٦اعتُــرف بالجمعيــة التــي أسســها عــام  وقــد
عــدة أطبــاء فــي إطــار جهــود جماعيــة مبذولــة لتحســين التــدبير العالجــي للمرضــى المصــابين بالســرطان علــى كونهــا 

  خير مثال على مشاركة المجتمع المدني في األعمال االجتماعية واإلنسانية.
  

هـــداف العامــــة للجمعيــــة هــــي اإلعــــالم وٕاذكــــاء الـــوعي فــــي صــــفوف عامــــة النــــاس ومســــاعدة المرضــــى واأل
المصــابين بالســرطان. وتــدير الجمعيــة برنامجــًا لمكافحــة تعــاطي التبــغ وتــنظم ســنويًا حملــة ســنوية للتوعيــة مــن أجــل 

الب فـــي مـــدارس المراحـــل مكافحـــة تعـــاطي التبـــغ تحمـــل العنـــوان "الســـيجارة األولـــى أبـــدًا" وتســـتهدف التالميـــذ والطـــ
االبتدائيـــة والثانويـــة والكليـــات. وتتـــيح خـــدمات تحـــري ســـرطان الثـــدي وتـــنظم أنشـــطة مختلفـــة للتوعيـــة خـــالل شـــهر 

األول/ أكتوبر الذي يعتبر شهر التوعية بسرطان الثدي وعلى مدى السنة في الجامعات والشركات والمتاجر  تشرين
  الكبرى واألماكن العامة.

  
الجمعيــة فــي اتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة والكشــف المبكــر عــن الســرطان وتــوفير الخــدمات الطبيــة وتســتثمر 

ســـتي مـــن إتاحـــة يللمرضـــى المصـــابين بالســـرطان فـــي المستشـــفيات والعيـــادات النهاريـــة بتقـــديم الـــدعم النفســـي واللوج
عالقـــاتهم مـــع خـــدمات خـــدمات نقـــل الـــدم واألدويـــة إلـــى أكيـــاس فغـــرة القولـــون والحفاظـــات. وتســـاعد المرضـــى فـــي 

الضمان االجتماعي وخدمات الحماية االجتماعية وتحصل على تغطية الضمان االجتماعي للمرضى الفقراء وغيـر 
أول دار الستضـــافة المرضـــى بالســـرطان وٕايـــوائهم. وافتتحـــت  ٢٠١١المشـــمولين بهـــذا الضـــمان. وقـــد دشـــنت عـــام 

ســريرًا وقــد أتاحــت خــدمات اإليــواء والرعايــة  ٦٥ل إلــى ة يصــدار اإلحســان التــي تســع عــددًا مــن األســرَّ  ٢٠١٥ عــام
يومـًا فـي  ٤٥مريضـًا دامـت إقـامتهم فيهـا  ١٣٧٠ليلة منـذ ذلـك الحـين ألكثـر مـن  ٤٥ ٠٠٠الطبية خالل أكثر من 
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المتوســـط. وتســـنى ذلـــك أساســـًا بفضـــل المـــانحين والمتطـــوعين وخصوصـــًا الطـــالب الشـــباب. وتتـــيح الجمعيـــة أيضـــًا 
  ضى لتمكينهم من السفر للحصول على العالج.خدمات النقل للمر 

  
وحّســنت الجمعيــة أســباب الراحــة للمرضــى ومــوظفي التمــريض فــي مركــز البليــدة للســرطان وجناحــه لطــب 
األورام الخـــاص باألطفـــال بتجديـــد قاعـــة الرعايـــة فـــي جنـــاح البليـــدة لطـــب األورام الخـــاص باألطفـــال وقاعـــة اللعـــب 

  كز.لألطفال المرضى الموجودين في المر 
  

وتعمل الجمعية حاليًا على إنشاء مركز لطب األورام خاص باألطفال لضمان أعلـى مسـتويات الجـودة فـي 
مجـال رعايـة األطفـال ومركـز مجتمعـي سـيتيح المرافـق لآلبــاء ومدرسـة ومكـان للترفيـه. وسيسـهم المبلـغ الممنـوح فــي 

  إطار الجائزة في هذا المشروع الجديد.
  
ــدكتور لــي جونــغ  -٦ تقريــر هيئــة اختيــار الفــائزين  –ووك التذكاريــة للصــحة العموميــة  – جــائزة ال

  ووك التذكارية -بجائزة الدكتور لي جونغ 
  

 لمؤسســة أو أكثــر، أو واحــدشــخص لووك التذكاريــة للصــحة العموميــة  -ُتمــَنح جــائزة الــدكتور لــي جونــغ 
 مجـال فـي جليلـة مسـاهمات مـن ُيقـدم مـا لقـاء أكثـر أو واحـدة حكوميـة غيـر أو حكوميـة لمنظمـة أو أكثر، أو واحدة

  ة.العمومي الصحة
  
 كـــانون ٢٣ فـــي اجتماعـــاً  التذكاريـــة ووك – جونـــغ لـــي الـــدكتور بجـــائزة الفـــائزين اختيـــار هيئـــة عقـــدتقـــد و 

كان عضوا الهيئـة اآلخـران و . التنفيذي المجلس رئيس )،باكستان( الدكتور أسعد حافظ برئاسة ٢٠١٨ يناير/ الثاني
يوهـان إن،  السـيدو  ،المجلس التنفيـذيفي  عن الفلبين بديلة ةعضو  السيدة ميلين بلتران، االجتماع همااللذان حضرا 

  .الجائزة لمؤسس ممثل
  

مرشحًا، وقرروا باإلجماع أن يقترحوا على  ١٢ودرس أعضاء الهيئة السير الذاتية والخلفيات لما مجموعه 
  للدكتورة نزني واصي أحمد (ماليزيا). ٢٠١٨المجلس التنفيذي منح الجائزة لعام 

  
  دوالر أمريكي. ١٠٠ ٠٠٠وٕاذا صادق المجلس على منح الجائزة، فستحصل الفائزة على مبلغ قدره 

  
وُيعترف بمساهمة الدكتورة أحمد، وهي موظفة بحوث كبيرة فـي وحـدة علـم الحشـرات الطبـي التابعـة لمعهـد 

ســيما بدراســاتها عــن وال ، فــي البحــث االبتكــاري فــي علــم الحشــرات الطبــي الشــرعي،لمبــور البحــوث الطبيــة فــي كــواال
شــفاء الجــروح المتعلقــة بالســكري المعالجــة بإنضــار النغــف عــن طريــق اســتخدام الخشــف النحاســي لتعجيــل عمليــة 

  وقرحات القدم.
  

 ٪٦ووفقًا للوثائق المصحوبة بطلب ترشيح الدكتورة أحمد، يبلغ معدل انتشار تقّرح القدم في ماليزيا حوالي 
 ٪١٢لدى المرضى الذين يقصدون مرافق رعاية المصابين بالسـكري الخـارجيين بينمـا يبلـغ معـدل مضـاعفات القـدم 

خــول المستشــفيات. ومــن مضــاعفات الســكري الوخيمــة ظهــور القرحــات. ويــؤدي وجــود جــراثيم مــن مجمــوع حــاالت د
مقاومة لألدوية المتعددة في الجروح إلى زيادة تفاقم خطر اإلنتان الدموي ويعتبر بتر األطراف المصابة في الغالب 

دوالر أمريكــي فــي إقلــيم  ارمليــ ٥,١الخيــار الوحيــد. ويقــدر أن تكــاليف عــالج القرحــات الناجمــة عــن الســكري ســتبلغ 
مما يلقي أعباء ثقيلـة علـى نظـم الرعايـة الصـحية فـي اإلقلـيم، وخصوصـًا فـي  ٢٠٢٥جنوب شرق آسيا بحلول عام 

بلــدان المنــاطق المداريــة الناميــة. وٕان الحاجــة إلــى اســتحداث أســاليب عالجيــة جديــدة تكــون ناجعــة وميســورة الكلفــة 
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ياق للرعايــة الصــحية والســيما فــي مرافــق الرعايــة الصــحية األوليــة لعــالج وبســيطة ومتــوافرة فــي أي وقــت وفــي أي ســ
قرحات القدم الناجمة عن السكري قد أفضت إلى تنشيط المعالجة بإنضار النغف. كما أسهم كل من ظهور مقاومة 

  الجراثيم للمضادات الحيوية والمصاعب المواجهة في عالج مختلف الجروح في إنعاش هذه المعالجة.
  

وتنطــوي المعالجــة علــى وضــع النغــف (يرقــات الــذباب) علــى الجــروح و/ أو القرحــات لتنظيــف (إنضــار) 
الجروح و/ أو القرحات من أجل تعجيل عملية الشفاء. وتتغذى اليرقات على األنسجة المنخورة بإزالة األنسجة غير 

مل المضادة للميكروبات وعوامل أخرى المرغوب فيها. وعالوة على ذلك، تفرز اليرقات عدة عوامل مفيدة مثل العوا
  تكافح العدوى وتزيد تحبب األنسجة وتعزز عملية الشفاء.

  
والستخدام هذه المعالجة عدة مزايا وخصوصًا خفض عدد حاالت البتر. وال يعزى بتر األطراف إلى وجود 

مـــة عـــن الســـكري آفـــات مقاومـــة للعـــالج فحســـب بـــل إلـــى كونـــه يمثـــل حـــوالي ثلثـــي تكـــاليف عـــالج القرحـــات الناج
بالمضــادات الحيويــة ويعتبــر أقــل كلفــة مــن حيــث الوقــت الــذي يقضــيه المرضــى فــي المستشــفيات أيضــًا. وقــد تكلــل 

مستشـفى بالنجـاح باسـتخدام هـذه المعالجـة دون أي آثـار جانبيـة  ٥١مـريض فـي أكثـر مـن  ٦٠٠٠عالج أكثـر مـن 
  غير متوقعة في ماليزيا حتى اآلن.
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