صحة عامة

نعم للمدن الطبيّة ولكن ماذا عن املدن الصحيّة؟

هيثم شفيق احلجار
مدير األعمال في مركز
األميرة اجلوهرة لألمراض الوراثية
البحرين

بني مدن املنطقة عام  )2015ومناطق عدة (كمنطقة نزها) في سلطنة
عمان وكذلك العديد من القرى الصحيّة في سوريا ومصر وايران.
الصحي لسكانها من خالل رؤية
ّ
تلتزم املدينة الصحيّة بتحسني الوضع
(مكتوبة طبعا) وخطة عمل وبرامج تنفيذيّة محددّة ،على املستوى
الرسمي والشعبي .ويكون لديها مؤشرات وخطط تقييمية ،خلطوات
بالصحة ،وكذلك القيام
ّ
تهدف الى التخفيف من االعمال التي تض ّر
حتسنها ،من خالل خلق الثقافة املناسبة واالبداع املالزم
باالعمال التي ّ
لذلك.

من االمثلة التي قد تعطى عن هذه البرامج واخلطوات (التي من االفضل
املدينة الطبية ،ككل مدينة ،فيها الكثير من التنوّع وشيء من أن يتم انتاحها محليا ً من خالل عصف االفكار ال أن يتم استحضارها
االكتفاء الذاتي؛ تقدم املدينة الطبيّة مروحة من اخلدمات الشاملة جاهزة من دول أخرى):
تترواح بني عيادات عامة وتخصصية ،ومراكز تشخيصيّة ،باالضافة الى  .1اعتماد اعادة التدوير للنفايات ،وفي املؤسسات العامة واخلاصة،
خدمات استشفائيّة قصيرة وطويلة املدى ،هذا باالضافة الى اخلدمات وخلق حوافز للملتزمني واجلزاءات للغير
التدريبيّة والتّعليميّة .يدفع التطور العلمي والتكنولوجي اليوم هذه  .2اعتماد الطاقة النظيفة باعلى درجة ممكنة خصوصا ً لوسائل النقل
املدن الى تطوير نشاطاتها ّ
باتاه العالج املنزلي والعالج عن بعد والطب  -وفي كل اجملاالت .واعطاء احلوافز للملتزمني بها واجلزاءات للغير
الشخصي وطب النانو واخلاليا اجلذعيّة.
 .3تشجيع االبنية املسماة خضراء لصداقتها للبيئة
يعتبر تخفيف االلم واملعاناة على املستوى الفردي واجلماعي هدفا ً  .4جعل برامج الصحة والبيئة والتثقيف عليها جزءا اساسيا ً من
رئيسيا ً للعلوم واملمارسة الطبّية .ولكنّ احلكمة التاريخية في هذا برامج التعلّم والثتقيف والتدريب في كافة اجملاالت
الصحة
ّ
اجملال تقول بتقدمي الوقاية على العالج؛ فأين أصبحنا في هذا اجملال الذي  .5خلق احلوافز للتشجيع على تناول املاكوالت التي تفيد
ال يتعدّ ى االنفاق فيه  %5من موازناتنا الصحيّة؟
واعطاء التنبيهات عن املاكوالت املضرّة  -بنفس الطريقة التي توضع
للمدخنني  -كامللح الزائد والسكر واملــواد احلافظة في املعلّبات-
ّ
اذا اردنا ان نتناول
الصحة من زاوية ابحاث ودراسات ما يعرف أكادمي ّيا ً واخطرها «املونوسوديوم غلوتامات» املنتشر بكثرة أيضا ً في األكل
سنة
املئة
في
الصحي،
اجملال
في
االسرع
التقدم
ان
جند
بالصحة العامة،
الصيني  -والهورمونات في العديد من أنواع اللحوم
السابقة اتى من إعالء اهمية النظافة على مستوى االحياء السكنية  .6اعطاء املواطنني املثل الصالح في هذا اجملال بالتزام صانعي القرار
(وخصوصا ً انشاء شبكات اجملارير وربط شبكات املياه باملنازل) وغسل وقواّد املؤسسات العامّ ة والدينيّة واجملتمعيّة والفنيّة ،وابراز ذلك من
اليدين قبل اجلراحة في املستشفيات (والوضوء قبل الصالة!) .كذلك خالل خطة اعالمية تشجيعية و ترويجية واضحة
الصحة
ّ
تعلمنا االبحاث اجلينية احلديثة با ّن االمراض سببها جيني بنسبة  .7 %30لكي تصبح املدينة صحيّة حتتاج الى افراد هاجسهم
ومرضي بنسبة  %10وبيئي من أكل و تلوث وطريقة واسلوب عيش مبا خصوصا ً ،في مؤسسات على عالقة باملوضوع ككليات الطب والعلوم
تبقى .ومبا أن الناس يتاثرون ويؤثرون بعضهم ببعض ،فطريقة عيش الصحيّة والبيئيّة ،وعليه يتم خلق نشاطات ومباريات تبرز املميّزين
الفرد تؤثر بكل اجملتمع والعكس صحيح .من هنا ،كان للعمل اجلماعي منهم في هذا اجملال
واجملتمعي وكذلك املؤسساتي والعمل بروح التكاتف والتعاون والفريق  .8الربط بني العمل على االمناء الصحي و النشاط الديّن ملا يشجع هذا
دور رئيسي في املناطق التي استطاعت احملافظة على مستوى ادنى من االجتاه في خط عدم االسراف و العدل والتّقوى في كثير من نواحيه
الضرر
املعايير الصحيّة ،رغم الضغط الصناعي والتّجاري ،وأن تتغلّب على  .9اعطاء اولويّة للزراعة واملنتوجات العضويّة للتخفيف من ّ
معوقاتها وتنمو صح ّيا ً ,واقتصاد ّيا ً وسعادةً .واملعلوم في هذا اجملال الزراعي وحتسني نوعيّة املاكوالت للمواطنني وتشجيع الزراعة احملليّة
ّ
كان مشروع املدن الصحيّة في منظمة
الصحة العامليّة والذي برز فيه في هذا اجملال لسهولة مراقبتها ،لتحسينها
العديد من املدن خصوصا ً في اوروبا ( 99مدينة في الشبكة االوروبيّة  .10خلق مساحات خضراء تتناسب مع نسبة التلوث في اجلو للتعويض
بينها  20مدينة معتمدة كمدينة صحيّة) .في منطقتنا برزت امارة عن االضرار الناجتة عن هذا التلوّث
الشارقة (الوحيدة في الشرق االوسط وشمال أفريقيا ،واألفضل صح ّيا ً  .11وضع خطة زمنيّة لوقف استعمال املواد التي ال ميكن اعادة تدويرها،
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وخصوصا ً البالستيك ،وكذلك النايلون الذي منع استعماله في دول
نامية عديدة
 .12وضع خطط ملراقبة وتقييم اخلطوات والبرامج التي توضع في هذا
اجملال ،وحتديد مؤشرات تقدم رقميّة واعداد مدربني وفرق عمل حتت لواء
اعلى جهة تنفيذيّة واهليّة لتصويب عمل االفراد والهيئات ،بهدف
التنافس للوصول الى صحة أرقى
 .13ربط هذه البرامج الصحيّة باخلطط التنمويّة ،لالفراد واملؤسسات
على املدى القصير والطويل

في مؤمتر الحتاد املستشفيات العربية الذي عقد في لبنان منذ حوالي
ال  6سنوات وكان التركيز فيه على حقوق املريض وقف رئيس االحتاد
ومؤسسه املرحوم الدكتور فوزي عضيمي ليقول« :نتحدث عن حقوق
املريض ،ولكننا أيضا ً يجب أن نتحدث عن واجباته» .ولعل أبسطهاهو
ممارسة الوقاية وهي مهمة أضحت صعبة في ظروف احلضارة احلديثة
ما لم يكن هنالك تكاتف بروح عمل الفريق؛ وقد تكون فكرة القرى
واملدن الصحية من أفضل الطرق للوصول الى صحة شخصية ووطنية
أفضل.

بيان صحافي

حفل تخرج في املعهد العالي لالعمال
في  14ايلول ،أقام املعهد العالي لألعمال
 ESAحفل تخرج للتالمذة املسجلني في دائرة
املدراء والدكتوراه في إدارة األعمال ،واملاجيستير
التنفيذي في إدارة األعمال ،واملاجيستير في
إدارة األعمال ،واملاجيستير التخصصي في
التسويق ،واملاجيستير في اإلدارة ،واملاجيستير
في إدارة املستشفيات والصحة ،واملاجيستير
التنفيذي في اإلدارة املالية وذلك في حدائق
املعهد  -شارع كليمنصو.
وقد تسلّم الطالب شهاداتهم من سفير فرنسا
في لبنان السيد برونو فوشي ونائب حاكم مصرف لبنان الدكتور
سعد عنداري ومدير عام املعهد السيد ستيفان أتالي.
استلم املتخرجون شهادتني :شهادة صادرة عن املعهد وأخرى تعادلها
صادرة عن شركاء املعهد العالي لألعمال كاملدرسة العليا لألعمال
في باريس أوروبا ( )ESCP Europeوهي احدى املدارس الشريكة
للمعهد وجامعة نيوما لألعمال (،)Neoma Business School

وجامعة باريس ديدرو ،الخ .إ ّن هذه الشراكة مع أفضل مدارس األعمال
في أوروبا تضمن جودة برامج املعهد العالي لالعمال االكادميية وجتعل
شهاداتها معترفا ً بها دوليا ً.
واختتمت املناسبة بحفل كوكتيل جمع الطالب مع العائلة واألصدقاء
واملدارس الشريكة في باحة «الفيال روز».
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