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المنتدى السعودي -األميركي يوصي بإنشاء قيادة موحدة إلدارة
الكوارث

أعلن الرئيس التنفيذي ل مجموعة (إكس إس) المنظم الرئيس للمنتدى السعودي االميركي للرعاية الصحية
عادل عبد الشكور ،في ختام فعاليات المنتدى االربعاء الماضي بفندق الريتز كارلتون الرياض والذي ترعاه
"الرياض" اعالميا ً على مدى ثالثة أيام ،أن المملكة ستستضيف النسخة الثانية للمنتدى العام المقبل خالل
.الفترة من  25إلى  2٧إبريل 2016م
وأوضح عبدالشكور أن المنتدى أوصى في ختام أعماله ،بإنشاء مجلس سعودي أميركي تحت مظلة مجلس
االعمال السعودي االمريكي ،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
وأشار إلى أن المنتدى أوصى كذلك بعقد ورش عمل ودورات تدريبية على مدار العام لضمان رفع كفاءة
الكوادر الطبية السعودية ،باإلضافة الى اعتماد جائزة باسم المنتدى ألفضل ممارسة صحية سعودية أمريكية
ناجحة .وأفاد عبدالشكور أن من ضمن المبادرات التي أوصى بتفعيلها المنتدى األول هذا العام إنشاء نظام
قيادة موحدة إلدارة الكوارث تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج .بجانب التنسيق مع الجهات المختصة
لتشجيع االستثمار الصحي للشركات األميركية والسعودية في كال البلدين ،مؤكداً أن المنتدى حظي بمشاركة
فاعلة من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث في فعالياته المتعددة ،الذي عقد تحت عنوان
"بالتعاون المعرفي تتحقق الرعاية الصحية األفضل" ،حيث ناقش المنتدى  11موضوعا ً 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 على  65من الكوادر
.الطبية والصحية من السعوديين من مختلف المستشفيات العامة والخاصة
وأبان عبدالشكور أن المنتدى شهد إقامة معرض ،شاركت فيه كبريات الشركات المتخصصة في الرعاية
الصحية في البلدين ،بهدف التبادل الثنائي لنقل أحدث التقنيات في قطاع الرعاية الصحية ،وجلبها إلى
المملكة ،الفتا ً إلى أن المعرض والمنتدى شهد إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص ،والتعرف على
أحدث القضايا والحلول المؤثرة في مجال الرعاية الصحية ،وتبادل أفضل التجارب والممارسات التي تخدم
تطوير "دبلوماسية الرعاية الصحية" بين الجانبين السعودي واألميركي .وفي الختام كرمت مديرة قسم
البرامج الطبية في الملحقية الثقافية في سفارة خادم الحرمين الشريفين في الواليات المتحدة الدكتورة سمر
بنت محمد السقاف المشاركين في المنتدى ،كما قدمت درعا تذكاريا ل جريدة "الرياض" على رعايتها
االعالمية للمنتدى تسلمه الزميل علي الحضان .

