ورشة عمل قطاع التنظيم الصحي
’’ التوعية بأصحاب الهمم “

ملخص ورشة العمل
األهداف:
قامت هيئة الصحة بدبي ممثلة بقطاع التنظيم الصحي بتنظيم ورشة عمل تحت عنوان " التوعية بأصحاب الهمم " حيث
ثمن الدكتور/مروان المال المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بالهيئة الجهود المبذولة من كافة الجهات الصحية ذات
ّ
الصلة والتي تعمل جاهدة على االرتقاء بالمعايير الالزمة ألصحاب الهمم في مجال الرعاية الصحية ،و ضرورة مواصلة العمل
على توفير وتمكين مقومات الحياة الكريمة ألصحاب الهمم بما يوا كب التطلعات الطموحة للقيادة والرامية إلى الوصول بدبي
إلى المرا كز األولى عالميا ً في تعزيز فرص دمج أصحاب الهمم في مختلف األنشطة الحياتية والمجتمعية وضمان العيش الكريم
لهم وتوفر الفرص العادلة في كل المجاالت.
الحضور:
وقد تم عقد فعاليات الورشة بمشاركة قطاع التنظيم الصحي ومرا كز الرعاية الصحية بالتعاون مع قطاع الرعاية الصحية
األولية وبلدية دبي وتم دعوة المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين المرخصين من هيئة الصحة بدبي والفرق الطبية والفنية
من مختصي الرعاية الصحية بدبي وأصحاب المصلحة.
الفعاليات:
أوضحت الدكتورة /لطيفة الرستماني ،مدير مكتب أصحاب الهمم بهيئة الصحة في دبي ،عن استراتيجية دبي ألصحاب الهمم
ومناقشة متطلبات تنظيم خدمات أصحاب الهمم والتي تسهم بدورها في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم
باإلمارة وتحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة ألصحاب الهمم بحلول العام  .2020وعرضت الدكتورة  /شهربان عبد هللا،
رئيس لجنة حماية الطفل في هيئة الصحة بدبي عن قانـون حقوق الطفل "وديمة" والحفــاظ علــى حــق الطفــل في الحيــاة والبقــاء
والنمــاء .كما استعرضت المهندسة /الهام الصفار ،من قسم البحوث وأنظمة البناء /بلدية دبي «كود دبي للبيئة المؤهلة» في
الدولة ومبادرة وصول.
واُختتمت فعاليات الورشة الدكتورة /خلود الصايغ رئيس قسم المعايير واألدلة اإلرشادية بهيئة الصحة بدبي بمعايير خدمات
الرعاية الصحية للمنشآت التي تقدم الخدمات ألصحاب الهمم واألدلة اإلرشادية ألصحاب الهمم ،وتوجيه المنشآت الصحية
لتحسين جودة وسالمة رعاية المرضى من خالل االلتزام بالعناصر المرتبة تحت فئات مختلفة تمتد على أبعاد الرعاية الصحية
الرئيسية.
 --------------------------النهاية-------------------------
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