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عام  /المنتدى السعودي األمريكي للرعاية يوصي
بإنشاء قيادة موحدة إلدارة الكوارث تحت مظلة
مجلس التعاون الخليجي وتشجيع اإلستثمار
الصحي
أوصى المنتدى السعودي األمريكي األول للرعاية الصحية بإنشاء مجلس
سعودي أمريكي تحت مظلة مجلس األعمال السعودي األمريكي  ،من أجل نقل
الخبرات وتأصيل الروابط بين المختصين في المجال الصحي بين البلدين  ،وفتح
مجاالت أكثر للتدريب وتبادل الخبرات  ،وتبني زيارات دورية للمختصين الصحيين
في كل المجاالت.
كما أوصى المنتدى كذلك بعقد ورش عمل ودورات تدريبية على مدار العام
لضمان رفع كفاءة الكوادر الطبية السعودية  ،باإلضافة إلى اعتماد جائزة باسم
المنتدى ألفضل ممارسة صحية سعودية أمريكية ناجحة.
أوضح ذلك الرئيس التنفيذي لـ مجموعة إكس إس المنظم الرئيس للمنتدى
عادل عبدالشكور في ختام فعاليات المنتدى التي أقيمت بفندق الريتز كارلتون
في الرياض تحت عنوان " بالتعاون المعرفي تتحقق الرعاية الصحية األفضل "،
وقال إن من ضمن المبادرات التى أوصى بتفعيلها المنتدى األول إنشاء نظام
قيادة موحد إلدارة الكوارث تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
بجانب التنسيق مع الجهات المختصة لتشجيع اإلستثمار الصحي للشركات
األمريكية والسعودية في كال البلدين.
وأفاد أن المنتدى الذي حضي بمشاركة فاعلة من مستشفى الملك فيصل
التخصصي ومركز األبحاث في فعالياته المتعددة  ،ناقش  11موضوعاً في
جلساته العلمية  ،تناولت األمراض المعدية وغير المعدية  ،واألمراض المستعصية
والمزمنة  ،بجانب اللقاحات ومستجداتها وأنواعها  ،بجانب عقد ست حلقات
ورش عمل متخصصة شارك في أعمالها ما يزيد عن  65من الكوادر الطبية
والصحية من السعوديين من مختلف المستشفيات العامة والخاصة.
وأشار عبدالشكور إلى أن المنتدى شهد إقامة معرض  ،شاركت فيه كبرى
الشركات المتخصصة في الرعاية الصحية في البلدين ،بهدف الـتبادل الثنائي
لنقل أحدث التقنيات في قطاع الرعاية الصحية ،وجلبها إلى المملكة العربية
السعودية.
وأضاف أن المعرض والمنتدى شهدا إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص،
والتعرف على أحدث القضايا والحلول المؤثرة في مجال الرعاية الصحبة ،وتبادل
أفضل التجارب والممارسات التي تخدم تطوير "دبلوماسية الرعاية الصحية" بين

الجانبين السعودي واألمريكي.
وبين أن أن المملكة ستستضيف النسخة الثانية للمنتدى العام القادم خالل
الفترة من  25إلى  27إبريل 2016م.
مما يذكر أن المنتدى السعودي األمريكي للرعاية الصحية في نسخته األولى
عقد برعاية صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة
الرياض الذي أفتتح فعالياته بحضور عدد كبير من الوزراء والشخصيات اإلجتماعية ،
وحضور السفير األمريكي لدى المملكة  ،إلى جانب عدد من األمريكيين البارزين
في االختراعات الصحية في مجال اللقاحات والمختصين في مراكز البحوث الطبية
والصحية  ،ومن أبرزها جامعة هارفارد  ،وجامعة جون هوبكنز ،وجامعة كورنيل،
ومستشفى كليفالند ،إضافة إلى حضور ممثلي كبرى المستشفيات األمريكية ،
والمهتمين بالشأن الصحي من الجانبين السعودي واألمريكي  ،ومن روّاد
األعمال ،واألطباء  ،لمناقشة أهم الموضوعات التي تسهم في تطوير الرعاية
الصحية ،وإيجاد منصة للتبادل الثنائي للمعلومات ،بما يعزز من نمو الشراكات بين
الجانبين ،واالطالع على "أفضل التجارب والممارسات" في مجال الرعاية الصحية
العالمية ،بجانب تعزيز التعاون والحوار ،وتنمية العالقات في المجال الصحي بين
الجانبين ،وتحفيز االستثمار في " السياحة الصحية" .

