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امير الرياض يفتتح فعاليات المنتدى السعودي األمريكي للرعاية
الصحية

يفتتح األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ،أمير منطقة الرياض غدا ،فعاليات المنتدى السعودي األمريكي للرعاية
الصحية ،بعنوان " بالتعاون المعرفي تتحقق الرعاية الصحية األفضل" ،وذلك بفندق ريتز كارلتون الرياض.
ويأتي تنظيم الملتقى الذي تستمر فعالياته ثالثة أيام ،بحضور وزير الصحة المكلف رئيس المجلس الصحي
السعودي محمد بن عبدالملك بن عبدهللا آل الشيخ ،سفير الواليات المتحدة األمريكية لدى المملكة جوزيف دبليو
ويتسفال ،ورؤساء عدد من الجامعات الشهيرة في الواليات المتحدة األمريكية ،وعدد من ممثلي كبرى
المستشفيات األمريكية ،والمهتمين بالشأن الصحي من الجانب السعودي واألمريكي.
وأوضح األمين العام للمجلس الصحي السعودي رئيس اللجنة اإلشرافية للمنتدى الدكتور يعقوب بن يوسف
المزروع  ،أن الملتقى يعد األول من نوعه في تطوير الرعاية الصحية من خالل التبادل المعرفي  ،واإلطالع على
أفضل التجارب والممارسات في مجال الرعاية الصحية العالمية ،من أجل بناء وتعزيز الحوار وتنمية العالقات
وتقويتها بين مقدمي الرعاية الصحية ورجال األعمال وص ّناع القرار في اإلقليمين السعودي واألمريكي ،وتشجيع
كل المبادرات السعودية األمريكية التي تركز على تطوير وتبادل الرعاية الصحية على المستوى الدولي.
وأشار إلى أن المنتدى سيناقش عده محاور أهمها جلسة االبتكار في اللقاحات ،دور الحكومة الحاسم في استدامة
جودة الرع اية الصحية  ،تحول التركيز من األمراض المعدية إلى األمراض غير المعدية ،الشراكات بين القطاع
العام والخاص  ،أهمية اللقاحات الحالل ،فوائد نقل المعرفة بين المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة
األمريكية ،التعليم المستمر وتدريب القوى العاملة  ،وتحسين سالمة المرضى  -مبدأ أساسي من مبادئ الممارسة
الطبية  ،-ومستقبل الرعاية الصحية األولية  ،التحديات التي تواجه إدارة المعلومات الصحية.
وأشارت اللجنة إلى أن عدد كبير من ورش العمل التي تقام على هامش المؤتمر منها  ،تشكيل إطار عمل للحصول
على مشاريع بنية تحتية ناجحة للرعاية الصحية  ،وتحديات األبحاث الطبية  -من المقعد إلى السرير  -وتحسين
االبتكار في مجال توصيل الرعاية الصحية  -الفعالية االجتماعية مقابل الفعالية من حيث التكلفة  -والتحديات التي
تواجهها أنظمة المستشفيات في التأمين والتدريب على السجالت اإللكترونية  ،والحاجة واألهمية للشهادة الفردية،
واالعتماد المؤسسي ،والمنظمة اإلقليمية للخدمات الطبية الطارئة ، EMSتجربة واقعية في التعاون األمريكي مع
مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث ،ومستشفى الجامعة األمريكية في بيروت  ،ومركز الكويت
لمكافحة السرطان.

فيما ستعقد جلسة نقاشية عن فائدة تبادل المعرفة بين السعودية والواليات المتحدة األمريكية  ،باإلضافة إلى
مواصلة التعليم والتدريب للقوى البشرية ،يرأسها الدكتور غسان أبو ألفا  ،الطبيب المعالج ،ميمولاير سلون
كيترينج ، CCرئيس ،المعهد القومي لألورام.

