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مهنة الطب؛ األكثر تطوراً واتساعاً وطلباً للتخصصات، واألقل 
إقباًال واقتناعاً وعمًال من قبل المواطنين والمواطنات.. 

مفارقة ال تخلو من االستغراب، وكأّن فيها وخزاً لطموح 
تنموي يتسع مداه في شتى المجاالت، بالنظر إلى الحوافز 
المادية والفرص الوظيفية والمكانة االجتماعية؛ فكل ذلك 

لم ُيجِد نفعاً في تحقيق المطلوب على طريق توطين المهن 
الطبية. 

اليوم وغداً؛ بات توطين المهن الطبية أولوية تحجز المقدمة، 
وأداة فاعلة ومساندة لتطوير أفق الرعاية الصحية بمختلف 
أشكالها، السيما بعد أن وّفرت الحكومة شتى سبل التحفيز 
والتشجيع للشباب للولوج في هذه المهنة، وتّولي قيادتها 
وريادتها، عبر الدعم المادي والمعنوي من خالل مكافآت 
الطلبة الدارسين، وتوفير عقود بعد منح دراسية وابتعاث 

لدراسة تخصصات نوعية؛ والتعيين مباشرة بال انتظار. 
أكاديميون وأطباء شّخصوا مشكلة العزوف على أنها 

عالمية وإن تفاوتت حدتها من دولة إلى أخرى، ومنهم من 
أرجع ضعف نسب التوطين إلى النمو المتسارع في قطاع 
الخدمات الصحية الذي ضاعف عبء توفير الكوادر الطبية 

المؤهلة. 
«البيان» ترصد ضعف إقبال الشباب على مهنة الطب وأسباب تأخر 

توطين المهنة، رغم الحوافز واالمتيازات الضخمة المعهودة لهذا 
القطاع.
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رغم كل المعّوقات؛ يبقى توطين الوظائف 
فــي مختلف القطاعــات الحكومية أولوية 
الــوزارات والدوائر الحكومية؛ بعضها نجح 
فــي تحقيق األهــداف الموضوعة، وأخرى 
تحاول بصعوبة؛ الســيما الجهات الخدمية 
مثــل الصحــة والتعليــم، فهنــاك عوائــق 
ملموســة فــي توطين عدد مــن الوظائف 
التخصصيــة فــي التدريس والطــب، وإن 
تخّطــى نجاح توطين المهن اإلدارية حاجز 

الـ90%. 
ضعف توطين المهن الطبية والمساندة، 
دفع بعــض الجهات إلى تعهيــد الخدمات 
الصحية لشــركات عالميــة متخصصة مثل 
للوزارة  التابعة  المستشــفيات  األشعة في 
ومركز الطوارئ في مستشــفى القاســمي، 
وقريباً مستشــفى األمل لألمراض النفسية، 
وهنــاك دراســة لتعهيــد خدمــات الكلى 
والمختبــرات لشــركات متخصصــة أيضاً، 
بســبب عــدم قدرتها على توفيــر الكوادر 
القــادرة  المؤهلــة  والمســاندة  الطبيــة 
علــى االرتقــاء بالخدمــات الصحيــة، بعد 
أن أصبحــت من أهــم وأكبــر المتطلبات 
في الدولــة، خصوصاً مــع دخولها معترك 

السياحة العالجية.
التــي وضعتهــا  الحوافــز واإلغــراءات 
الجهات الصحية وعلى رأسها وزارة الصحة 
ووقايــة المجتمع وهيئــة الصحة في دبي 
ومدينــة دبي الطبية، ال مثيــل في العالم، 
فهي تشــمل منحاً دراســية كاملــة، إضافة 
إلــى مكافآت شــهرية تصــرف للطالب أو 
الطالبة أثناء الدراسة، مع تعيين فوري بعد 
التخرج على درجــات عالية، كلها لم تفلح 
في الوصول إلى الحد األدنى من التوطين، 
ألســباب منها طــول فترة دراســة الطب 
الطبية  السلبية للمهن  المجتمعية  والنظرة 
المساندة وعلى رأســها التمريض، ما يضع 
الجهات الصحية في مشــكلة مؤرقة بسبب 
عودة األطبــاء الوافدين ألوطانهم يوماً ما، 
وهجرة الممرضات إلى الدول الغربية بعد 
اكتساب الخبرة العملية سعياً للحصول على 

مزايا أفضل. 

الدكتور يوســف الســركال، وكيــل وزارة 
الصحــة ووقاية المجتمع المســاند لقطاع 
المستشــفيات، أكد أن توطين مهنة الطب 
والمهن الطبية المساندة مهمة صعبة على 
الصعيــد المحلي وحتــى عالمياً، مضيفاً أن 
الوزارة تســعى إلى زيادة نســبة التوطين 
فــي أكثر من 100 مرفق طبي تابع لها من 
دبــي حتى الفجيرة، لتبلــغ أكثر من 10% 
خالل العاميــن المقبلين بدًال من نحو 8% 
فــي الوقت الحالي. وقــال إن لدى الوزارة 
اآلن 838 ممرضــاً وممرضة مواطننين من 
إجمالــي 4299 يمثلون الــكادر التمريضي 
للــوزارة، وتبلغ النســبة العامة للمواطنين 

العاملين في مجال التمريض %4 فقط. 
وقــال إن توطيــن هذه المهن مشــكلة 
عالميــة تتفــاوت مــن دولة إلــى أخرى، 
وتعانــي منهــا معظــم الــدول، ألســباب 
منهــا التزايد المتنامي في أعداد الســكان 
والتوسع في مجال المستشفيات والمراكز 
الصحيــة محلياً وعالميــاً، إضافة إلى طول 
مدة دراســة الطب التي تحتاج في الغالب 
لكي يكــون الطبيب ناجحاً إلى 13 ســنة، 
مقابل أن أي دراسة جامعية أخرى بما في 
ذلك الهندســة ال تحتاج إلى أكثر من أربع 
ســنوات، وهذا يدفع الطالب وحتى األهل 

إلى التردد في اإلقبال على مهنة الطب.

الــوزارة خصصت  أن  الســركال  وأضــاف 
100 مليــون درهــم لتعزيــز جاذبية مهنة 

التمريــض، وزيادة التوطين في الســنوات 
الخمــس المقبلة حتى عام 2020، تماشــياً 
مــع توصيــات مختبــر اإلبــداع وجلســة 
العصــف الذهنــي التــي ترأســها صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبــي، رعاه الله، وهناك مؤشــرات 
جيدة، حيث قدمت العام الجاري 67 منحة 
لدراســة التمريــض في مختلــف المراحل 
التعليميــة للعام الدراســي الجاري -2015 
2016، منهــم 40 مواطناً ومواطنة التحقوا 
ببرنامج البكالوريوس وابتعاث 19 ممرضة 
الســتكمال دراســتهن مــن خــالل برنامج 

التجسير من الدبلوم إلى البكالوريس.

وذكــرت الدكتورة ســمية البلوشــي مدير 
الطــالب  أن  بالــوزارة،  التمريــض  إدارة 
والطالبــات الذين يحصلــون على منح من 
الوزارة لدراســة التمريــض يحصلون على 
4500 درهــم شــهرياً كمكافــأة، وكذلــك 
يتــم توفيــر المواصالت لهــم، إضافة إلى 
السكن إذا كانوا من مناطق بعيدة عن التي 

يقطنون فيها.

وعــن توطيــن مهنــة الطب قــال الدكتور 

يوسف السركال: «النسبة الحالية في قطاع 
المستشــفيات دون قطاع الرعاية الصحية 
األولية تشير إلى وصولها نسبة %12، وهي 
نســبة متواضعة وقليلــة إلى حد ما، ولكن 

هذا هو الحال لمعظم دول العالم. 
وقــال كان الطــب فــي الســابق ســت 
ســنوات، ويتخرج الشــخص كطبيب عام، 
ولكــن مع تطور مســتوى خدمات الرعاية 
الصحيــة وظهــور التكنولوجيــا والتقنيات 
الحديثة أصبح هناك ما يعرف بالتخصصات 
الطبية والتخصصات الطبية الدقيقة، وهذا 
ضاعــف فترة الدراســة لتصبــح بين 13 _ 
و16 عامــاً، وهي مدة يعتبرهــا الكثيرون 
طويلــة جــداً، خصوصاً ونحــن نعيش في 

عصر السرعة.

أميــن األميــري، وكيل وزارة  الدكتور 
الصحــة ووقايــة المجتمــع المســاعد 
لسياسة الصحة العامة والتراخيص، قال 
إن النمو المتسارع في قطاع الخدمات 

الصحيــة زاد من عبء توفيــر الكوادر 
الطبيــة المؤهلــة الفتاً إلــى أن وزارة 
الصحــة ووقاية المجتمع لديها اآلن 14 
مستشــفى و68 مركزاً صحيــاً، وهناك 
خطة الفتتــاح المزيد خالل الســنوات 
المقبلة، ما يعني أن الطلب على المهن 
ســيرتفع  المســاندة  والطبية  الطبيــة 
بشــكل ملحوظ. وقال الدكتور األميري 

مــن  يعتبــر  الصحــي  القطــاع  إن 
القطاعات الحيوية لالستثمار، 

ســنوية  زيادة  وإن هناك 
تتراوح بيــن 12 و15%، 
في  المنشــآت  وهــذه 
حاجة إلــى العديد من 
الوظائف، الفتاً إلى أن 
أكثر من  هناك حاليــاً 
طبية،  منشــأة   1400
بين مستشــفيات،  ما 
وجراحة اليوم الواحد، 
تخصصيــة،  ومراكــز 
ومراكــز طبيــة ذات 

وعيــادات،  المتعــددة،  التخصصــات 
ومراكــز تأهيــل، ومراكــز التشــخيص 
والعيــادات  والمختبــري،  اإلشــعاعي 
نطــاق  ضمــن  الموجــودة  الصحيــة 
المصانع والتي يزيد عدد موظفيها على 
100 موظــف، والمؤسســات التعليمية 
الطبية  الكــوادر  الخاصة، ويزيــد عدد 
العاملــة بهــذه المنشــآت الطبية على 
12 ألفــاً من ممارســي المهــن الطبية 

األطبــاء  وهــم  المختلفــة، 
باختالف التخصصات.

قالت  بدورهــا، 
الدكتــورة كلثوم 

اعتبــر الدكتــور عبدالكريــم 
ســلطان العلمــاء أن ما يميز 
الــدول المتقدمــة في مجال 
الرعايــة الصحية فــي العالم، 
االستثمار في الرعاية الصحية، 
الجليلة  أن مؤسســة  مؤكــداً 
تقدم ســنوياً دعماً للخريجين 

المواطنين في هذا المجال. 

■ أهمية التمريض تتضاعف مع التوسع في تقديم الخدمات الصحية   |  البيان
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املبادرات  كافة  تقديم  عىل  الدولة  يف  املعنية  الجهات  تعمل 
واإلغراءات لتعزيز جاذبية املهن الطبية. وعىل الرغم من ذلك إال 
الطموحات  دون  زالت  ما  حالياً  املتوفرة  واملؤرشات  األرقام  أن 
املتوقعة، ألسباب منها عزوف املواطنني عن بعض املهن وطول فرتة 
دراسة الطب من جهة أخرى، ناهيك عن التزايد املتواصل يف تعداد 
السكان والتنامي غري املسبوق يف مجال االستثامر املحيل والخارجي 

يف هذا القطاع الحيوي. 

ممرضاً وممرضة 
مواطنني يف 
وزارة الصحة

مليون درهم خالل 
5 سنوات حتى 

2020

100

تتحمل الهيئة مرصوفات 
تعليم 130 طالباً سنوياً، 

طوال أعوام الدراسة

130

838

نشاطاً 
وتضم 3 
محاور 
17رئيسية:

شخصاً ميثلون 
الكادر التمرييض 

للوزارة

الترشيعات  ويــشــمــل  التحفيز 
يف  املساهمة  والضوابط  واألنظمة 
مهنة  التمريض  وجعل  التحفيز 

جاذبة للمواطنني من الجنسني.

التوعية واإلعالم ويشمل ذلك برامج 
أنواعها  بشتى  واإلعـــالم  االتــصــال 
إعالمية  خطة  تطبيق  يف  لتوظيفها 
توعوية حول أهمية مهنة التمريض. 

ويستند  والتعليم  التأهيل 
من  املتميزين  تكريم  إىل 
أسس  عىل  التمريض  هيئة 

ومعايري اإلبداع واالبتكار.

4299
مواطناً ومواطنة 
التحقوا بربنامج 
البكالوريوس 

40
ممرضة تم ابتعاثهن الستكامل 

دراستهن من خالل برنامج التجسري 
من الدبلوم إىل البكالوريوس

19
ممرضات تم ابتعاثهن 

الستكامل دراستهن يف برنامج 
املاجستري يف التمريض.

5

درهم شهرياً مكافأة 
لطلبة التمريض إضافة 

للمواصالت والسكن

4500
منحة لدراسة التمريض يف مختلف 
املراحل التعليمية للعام الدرايس 

الحايل 2015 – 2016

67
تهدف الوزارة إىل زيادة نسبة 

التوطني يف أكرث من 100 مرفق طبي 
تابع لها من ديب حتى الفجرية.

100

الحادية  الدرجة  عىل  التعيني 
عرشة للممرضة اإلماراتية عند 
من  بــدالً  مــبــارشة  التخرج 
الدرجة الثامنة لغري املواطنني.

وظيفي  مــســار  ــود  وجـ
التطور  يضمن  رسيـــع 
القيادية  املناصب  وتويل 
املناسبة خالل فرتة قصرية.

تدريب  برامج  وجــود 
مستمر  وتـــطـــويـــر 
وبرنامج تطوير كفاءات 

التمريض القيادية. 

االلتحاق بالجامعات 
بــراد  جامعة  مثل 
الربيطانية  ــورد  فـ

وجامعة حمدان.

ــات  ــ ــي ــ ــرتق ــ ال
حسب  الرسيعة 
الوظيفي  املسار 

املعتمد.

العضوية يف جمعية 
للتمريض  اإلمارات 
اإلمـــارات  وهيئة 
للتمريض والقبالة.

العمل  يف  مرونة 
للظروف  مالمئة 
االجـــتـــامعـــيـــة 

واألرسية.

النسبة العامة 
للمواطنني العاملني يف 

مجال التمريض 

%4

طــــــــول أمــــد 
االســـتـــثـــامر يف 
والكوادر  العقول 

الطبية

الطبي  التعليم  سنوات  تصل 
يضاف  سنوات،   7 إىل  الجامعي 
أخــرى  ســنــوات   7 أو   6 إليها 

لتكوين الخربات التخصصية.

درهم مكافأة 
شهرية تشجيعية 

للطلبة.

5500-6500
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عبدالله البلوشي، مدير قطاع المستشفيات 
فــي وزارة الصحة ووقايــة المجتمع، إن 
حاجة الوزارة والجهــات الصحية األخرى 
في الدولة لألطباء فــي تزايد، وال يقتصر 
علــى تخصص معيــن، وهنــاك نقص في 
كل التخصصات، مقدرة احتياجات الوزارة 
للســنوات المقبلة من التخصصات الطبية 
طبيــب  و1400   1000- بيــن  المختلفــة 
وطبيبة، بســبب توجه الوزارة إلى افتتاح 
إضافــة  جديــدة،  ومراكــز  مستشــفيات 
العتزامها إنشــاء مراكز لالمتياز والتوسعة 

القائمة في معظم األقسام. 
وأوضحــت أن أبــرز التخصصات التي 
تعانــي فيهــا الدولة من نقص شــديد 
واألعصاب  الوراثية  األمراض  تشــمل 
وأعصــاب األطفال وغــدد األطفال 
أعصاب  المركزة، وجراحة  والعناية 
متخصصيــن  وجراحيــن  األطفــال 
والجهــاز  والفكيــن  الوجــه  فــي 
الهضمــي، وقلب تداخلــي أطفال، 
وأمراض العظــام للكبار واألطفال، 
وطب طــوارئ وجراحــة األورام 
وغيرها،  المتقدمة  الســرطانية 
مشــيرة إلــى أن فكرة تعيين 
طبيب عــام يقوم بعالج كل 
األمــراض ولــت إلــى غير 

رجعة، وبات يتطلــب من الطبيب مواصلة 
دراسة التخصصات الدقيقة إذا كان يريد أن 

يكون ناجحاً في المستقبل.

بــدوره، قال الدكتــور محمود مرعشــي 
استشــاري أمراض الدم في هيئة الصحة، 
إن هناك نقصاً حاداً على مســتوى الدولة 
الطبيــة، فعلى  التخصصــات  في معظــم 
صعيــد أمراض الدم مثًال هنــاك 12 طبيباً 
وطبيبــة فقط، علماً أن أمراض الدم تعتبر 
مــن أكثر األمــراض الوراثية انتشــاراً في 

الدولة. 
وأضــاف: «هنــاك أطباء يلجــؤون إلى 
التخصصات األســهل مثــل الجلدية وطب 
األسرة ألسباب، وألنها تخلو من المناوبات 
الليليــة، في حين مــا زال لدينا نقص حاد 
جــداً فــي التخصصــات الطبيــة الدقيقة 
مثــل جراحة األعصــاب والقلب واألوعية 
الدمويــة والجراحات التجميلية الترميمية 
والفك والرأس والشبكية وجراحة أعصاب 
اإلذن وطــب األطفــال الخــدج واألطفال 
والتخدير والطوارئ، وأورام الرأس، ومثل 
هذه التخصصات يجــب أن تكون رواتبها 
أعلى مــن التخصصات األخــرى، وبالتالي 

البــد أن تكون رواتبهم أعلى مع مميزات 
أفضــل لتشــجيعهم علــى االنخــراط في 
مثل هذه التخصصــات». وأضاف: «يجب 
أن يكــون لدينا خطط واســتراتيجيات 
واضحــة حــول التخصصــات المطلوبة، 
وابتعــاث األطبــاء يجب أن يتــم وفقاً 

الحتياجات الجهات الصحية». 

وقالت آمنة السويدي، مدير إدارة الموارد 
البشــرية في هيئة الصحة بدبي، إن نسبة 
التوطين فــي القطاعات الطبية في الهيئة 
تعتبر جيدة باســتثناء التمريض الذي يعد 
مشكلة عالمية، الفتة إلى أن نسبة توطين 
المهن الطبية المســاندة يصــل حالياً إلى 
%40 واألطبــاء %27 فيمــا تصــل نســبة 

التوطين في قطاع التمريض 1%.
 وقالــت إن الهيئة ســتعمل اعتباراً من 
هــذا العام على تجــاوز عقبات وتحديات 
توطين القطــاع الصحي، الطبي، بقطاعاته 
المختلفــة (األطباء، والتمريــض، والطب 

المســاند)، وذلك من خالل برنامج طموح 
وشامل، يقضي باستقطاب النخب الطالبية 
طلبة الثانوية العامة، الستكمال دراساتهم 
الجامعيــة فــي مجــال العلــوم الطبيــة 
والصحيــة، مــع تحمل الهيئــة مصروفات 
تعليــم 130 طالبــاً ســنوياً، طــوال أعوام 
الدراسة، إلى جانب صرف مكافأة شهرية 

تشجيعية للطلبة.
وأشــارت إلى أن الهيئة اســتندت في 
توجهها إلى دراســة ميدانية واقعية، تشير 
إلــى االنخفــاض الشــديد فــي معدالت 
التوطين في المجال الصحي، والسيما في 
التخصصات الطبية الحيوية والدقيقة، إلى 
جانب العــزوف الواضــح للمواطنين عن 
مهنة التمريض، وعدم وجود برنامج رعاية 
متكامــل وشــامل وأكثر تحفيــزاً للطلبة، 
لاللتحاق بالمســارات الطبية على مستوى 

الهيئة.
وتوصلــت الهيئــة فــي دراســاتها إلى 
مجموعــة تحديات أخرى أهمها طول أمد 
االســتثمار في العقول والكــوادر الطبية، 

إذ تصل ســنوات التعليم الطبي الجامعي 
إلى 7 سنوات، يضاف إليها 6 أو 7 سنوات 
أخرى لتكويــن الخبرات التخصصية، وهو 
مــا يؤكد أهمية رعايــة الطلبة المواطنين 
ودعمهــم، وتوفيــر كل ســبل التحاقهــم 
بالتخصصــات الجامعية الطبيــة، ومن ثم 

العمــل في المجال الصحي بمستشــفيات 
الهيئة ومراكزها.

وحول قطاع التمريــض في هيئة الصحة، 
قــال فــؤاد شــهاب مديــر التمريض في 
مستشــفى دبي، ورئيس ملتقــى مديري 
التمريــض بهيئة الصحة بدبــي، إن العدد 
والممرضات  للممرضين  الحالي  اإلجمالي 
بهيئــة الصحــة بدبي يبلــغ 4872 ممرضاً 
الجنســيات  مختلــف  مــن  وممرضــة 
التمريض  والتخصصــات، ويعمل مديــرو 
علــى المحافظة على وجــود الممرضات 
ومؤثرات  فاعالت  كعضــوات  اإلماراتيات 
في طاقــم التمريــض في هيئــة الصحة، 
وكذلك على وضع االســتراتيجيات المهمة 
لجــذب الممرضــات اإلماراتيــات لهــذه 

المهنة النبيلة.
وأوضــح أن الهيئــة تقــدم العديد من 
االمتيازات للمواطنات في مهنة التمريض، 
منها التعيين على الدرجة الحادية عشــرة 
للممرضة اإلماراتية عند التخرج مباشــرة 
بدًال من الدرجــة الثامنة لغير المواطنين، 
مــع وجود مســار وظيفي ســريع يضمن 
التطور وتولي المناصب القيادية المناسبة 
خالل فتــرة قصيــرة، إضافة إلــى وجود 

برامج تدريب وتطوير مستمر.

وقــال الدكتــور عامــر شــريف الرئيــس 
التنفيذي لقطاع التعليم في ســلطة مدينة 
دبــي الطبية، إن جامعة محمد بن راشــد 
للطــب والعلــوم الصحية التــي تعد أول 
جامعــة طبية ذكية على مســتوى الدولة، 
ستبدأ اعتباراً من سبتمبر المقبل بتدريس 
الطــب البشــري وفقــاً ألعلــى المعايير 
الدوليــة، لرفد الجهــات الصحية باألطباء 
المتميزين، وســتضم الدفعــة األولى 50 
طالبــاً وطالبة مــن المواطنين والمقيمين 
ســواء من داخل الدولــة أو الخارج. وقال 
إن الجامعــة تخطط الفتتــاح أربع كليات 
مســتقبًال تشــمل كلية للتمريض والقبالة 
وكليــة العلــوم الصحية المســاندة وكلية 
الصحة العامة وكلية للصيدلة، إضافة لكلية 

طب األسنان القائمة حالياً.
وأشــار إلــى أن الجامعة، ســتقدم في 
الســنة األولــى 10 منح دراســية للطلبة 
المتفوقين، وســتقدم المناهج المســتندة 
إلــى النتائــج، والتي تركز علــى المتعلم 
بشكل أساســي، ما يعزز التفكير اإلبداعي 
والنقدي، ويشجع على تبني ثقافة البحث 
العلمــي، كمــا تشــجع كلية الطــب على 
التعليمية  والمفاهيم  التقنيات  اســتخدام 
المتطورة، بما في ذلك التعلم اإللكتروني، 

والمحاكاة والتطبيق العملي. 

العلماء،  الدكتور عبدالكريم سلطان  وقال 
الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة، إن أهم 
ما يميز الدول المتقدمة في مجال الرعاية 
الصحيــة فــي العالــم، هو االســتثمارات 
الهائلــة التــي يقدمونها من أجــل إعداد 
جيل من الكوادر الطبية المؤهلة للنهوض 
بقطــاع الرعاية الصحية في دولهم، مؤكداً 
أن مؤسســة الجليلــة تقدم ســنوياً دعماً 
مالياً للخريجين المواطنين الطموحين في 
مجــال الرعاية الصحية لمســاعدتهم على 
التخصــص وتمكينهم من تطوير مهاراتهم 
المســتوى  برفع  للمســاهمة  الضروريــة 

الصحي في الدولة.
الفتــاً إلــى أن المؤسســة قدمت منذ 
العليــا  للدراســات  منحــة   34 إطالقهــا 
للخريجين في مختلــف المجاالت الطبية 
داخل الدولة، منها التمريض وطب األسنان 
والصحــة العامة والصيدلــة وعلم األحياء 

الجزيئية والتقنية الحيوية، وغيرها.

■ حاجة إلى توفير تعليم طبي وبحثي استجابة للمتطلبات المحلية والعالمية  |  البيان

قال الدكتور عامر شــريف، إن 
جامعة محمد بن راشد للطب 
والعلوم الصحية ستبدأ اعتباراً 
من ســبتمبر المقبــل تدريس 
الطب البشري، وستضم الدفعة 
االولــى 50 طالبــاً وطالبة من 
المواطنيــن والمقيميــن ومن 

خارج الدولة. 
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أكــد أكاديميون في كلية الطب والعلوم 
الصحية بجامعة اإلمارات، وعاملون في 
حقل الرعاية الصحية والخدمات الطبية، 
أن مهنة الطب تعتبر من المهام الوطنية 
واالســتراتيجية التي توليهــا الدولة كل 
الرعايــة واالهتمــام، لما لهــا من دور 
وطني فاعل في هذا القطاع الحســاس، 
والذي يتطلب وجــود الكوادر الوطنية، 
مشــيرين إلى أن هناك عوامل مباشــرة 
وأخرى غير مباشرة، وراء عزوف الذكور 
عن الدراســة في كليات الطب بشــكل 
عــام، منها زيادة الطلب على تخصصات 
عصريــة تواكب ســوق العمــل وتجني 
مــردوداً ماديــاً مقبوًال، ويراهــا الطلبة 
أكثر ســهولة وإقناعــاً. ناهيك عن ثقافة 
المجتمع الضيقة، خاصة أن مهنة الطب 
هي مهمة إنســانية وخدميــة بالدرجة 
األولــى، قبــل أن تكون مهنــة وظيفية 

مرتبطة بعدد ساعات الدوام.
وأشــار الدكتور سليمان الحمادي، وكيل 
كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة 
اإلمــارات، إلــى أننا ننظر إلــى توطين 
مهنة الطب، كمخزون استراتيجي وطني 
من الموارد الوطنيــة التي يتطلبها هذا 
والمتطور  والحســاس  المهــم  القطــاع 
والمتنامي بشــكل ســريع، حيث ال يقل 
دور الطبيــب المواطن عن دور الجندي 
الذي يدافع عن الوطن، وقد نذر نفســه 

لذلك بعيداً عن االمتيازات. 
وأكــد أن توطيــن مهنــة الطــب بــات 
أولويــة وحجــز الزاويــة فــي تطويــر 
المرافــق والخدمــات الطبيــة والرعاية 
الصحية عبــر مختلف أشــكالها، مؤكداً 
في الوقت نفســه أن حكومتنا الرشيدة، 
الدعــم والتشــجيع  وفــرت كل ســبل 
للشــباب المواطنيــن للولــوج في هذه 
المهنــة، وتّولي قيادتهــا وريادتها، بدءاً 
مــن الدعم المــادي والمعنــوي، حيث 
أثناء  الدارسين  تخصص مكافآت للطلبة 
الدراســة، وتوفير عقود ومنح دراســية 
وفرص إيفــاد وتخصصات خارج الدولة 

والتعيين مباشرة بعد التخرج. 
وأوضــح أن جامعــة اإلمــارات أولــت 
اهتمامــاً خاصــاً لكليــة الطــب، كونها 
الجامعة الوطنية الرائدة في اســتقطاب 
أبنــاء وبنــات الدولــة، ورفــد ســوق 
العمــل بأرقى مخرجــات التعليم، التي 
تلبي متطلبات التنميــة الوطنية، والتي 
يعتبــر القطاع الصحي فــي مقدمة تلك 

األولويات، حيث خّرجت حتى اآلن 23 
دفعة، ضمت قرابة 700 طبيب وطبيبة 
يتبــوءون المهــام فــي ســوق العمل، 
ويؤدون دورهم علــى أكمل وجهة في 
كل مفاصــل العمل الطبي ومؤسســاته 

في الدولة. 
كما أوجدت الجامعة نظاماً لقبول الطلبة 
الخريجين مــن كليات أخرى، والراغبين 
في دراســة الطب، كما قامــت بتطوير 
الطبية  برامجها ومخرجاتها وتخصصاتها 

وتوفيــر المنح في برامــج التخصصات 
والدراسات العليا. أسباب مباشرة وأشار 
إلى أن الســبب المباشر لعزوف الطلبة 
الذكور على وجهة الخصوص، هو ثقافة 
مجتمــع ضيقــة، مرتبطــة باالمتيازات 
الوظيفــة التــي يحصــل عليهــا بعــض 
خريجــي الكليات األخرى، بأقل قدر من 
الجهد والوقت، فيما طالب الطب يقضي 
أكثر من 10 ســنوات في الدراسة حتى 
ينخرط مباشرة في سوق العمل الفعلي، 

إضافــة إلــى أن الطلبة الذكــور لديهم 
فرص وظيفية ومزايا في قطاعات أخرى 
سريعة المردود ومرتبطة بعدد ساعات 
دوام وعمــل محــددة، ينهيها الموظف 
ويذهب بعدها لمتابعة أعماله الخاصة، 
فيمــا الطبيــب يعمــل ضمــن منظومة 
خاصة، مفادها االســتعداد الدائم لتلبية 
النــداء والواجب، مضيفاً أن مهنة الطب 
مهنة إنســانية بالدرجــة األولى، حيث 
الطبيب نفســه ووقتــه وجهده  يهــب 

لخدمة اإلنســان والمجتمــع، بعيداً عن 
الضيــق،  اإلداري  الوظيفــي  المفهــوم 
واالمتيــاز المــادي. وأضاف هــذا العام 
وجدنا إقباًال كبيراً بشكل عام من الطلبة 
لدراسة الطب، حيث تقدم أكثر من 425 
طالباً وطالبة الختبارات القبول المبكر، 

وتم قبول 105 طالب.  

من جانبه أشار الدكتور محمد الحوقاني، 
مســاعد عميــد كليــة الطــب والعلوم 

الصحية، واألســتاذ المساعد واستشاري 
الطــب الباطنــي، إلــى أن توطين مهنة 
الطــب يجــب أن يكــون فــي مقدمة 
لهــذه  لمــا  الوطنيــة،  االســتراتيجيات 
المهنــة مــن أهمية في خدمــة الدولة 
والمجتمــع. وبشــكل عام، فــإن الدولة 
فتحت آفاقاً واســعة أمــام الراغبين في 
دراسة الطب والتوظيف، وتوفير برامج 
المنح والدراســات العليــات والدورات 
التخصصية، فخريج كلية الطب ليســت 
لديــه أية مشــكلة أو عقبة ســواء أثناء 
الدراســة أو بعــد التخرج، فــكل أوجه 
الدعم المادي والمعنــوي متوفرة، إنما 
مشــكلة عــزوف الطلبة الذكــور، تعود 
إلــى وجود فــرص وامتيــازات وظيفية 
يحصــل عليها خريجــو الكليات األخرى 
بوقــت وجهد أقــل، فالمســألة مرتبط 
بثقافة المرود الوظيفي أكثر منه بأهمية 
هــذا القطــاع، الــذي يجــب أن يكون 
بامتيــاز، مثله مثــل القطاعات  وطنيــاً 
االســتراتيجية األخــرى، مشــيراً إلى أن 
طالب الطــب يمضي 9-5 ســنوات في 
الدراســة، بعدها يحتاج إلى 4 ســنوات 
للتخصــص والتدريب وامتحانات البورد 
والزمالة، وكلها تحتاج إلى التفرغ الكامل 
والجهد، فالطبيب يجب أن يمتلك ثقافة 
خاصة، أنه نذر نفسه لخدمة هذه المهنة 
اإلنســانية بالدرجة األولى، إضافة لذلك 
فإن مرددوها المادي ممتاز لمن ينخرط 
في ســوق العمل، وتحقــق الطموحات 
الشخصية.والمكانة المجتمعة، اما النسبة 
الكبيرة ولألسف من الطلبة بعد الثانوية 
يلجأون إلى الطريــق األقصر والمختصر 
للوظيفــة، مؤكــداً في الوقت نفســه أن 
جامعــة اإلمــارات، وفــرت كل أوجــه 
الرعايــة والدعــم للطلبة الدارســين في 
كلية الطب، من حيث البرامج والمناهج 
للخارج، وتوفير  والتخصصات واالبتعاث 
المنــح الدراســية ســواء منهــا الداخلية 
أو الخارجيــة، وقد بدأنــا نتلمس تطوراً 
ملحوظــاً في اإلقبــال، إنمــا يحتاج إلى 
مزيد من التوعية واإلرشاد وتغيير ثقافة 
المجتمــع، وتعاون كافة الجهات المعنية 
الصحــة  الصحــة وهيئــات  وزارة  فــي 
الســتقطاب الكــوادر الوطنيــة، وتعزيز 
الثقــة، موضحاً أن الخريــج يحصل على 
درجــات وظيفيــة وترقيــات مهنية بناء 
علــى اجتهاده بعد التخرج طبيب امتياز، 
بعدهــا يكون طبيبــاً مقيماً، ثــم البورد 
على مختلف مســمياته، ثم التخصصات 
الدقيقة وبرامج الدراســات العليا وكلها 

متوفرة.

جاءت نتائج الدراسة األخيرة التي أعدتها 
وزارة التربيــة والتعليم حول التخصصات 
العلميــة التــي تواكــب أهــداف التنمية 
المستدامة للدولة لتؤكد الحاجة لضرورة 
المواطنيــن إلى دراســة  الطلبــة  توجــه 
تخصصات الطب فــي المرحلة الجامعية، 
نظراً لفرص النمو المستمرة لهذا القطاع.

وفــي هــذا الســياق، تعمل عــدد من 
مؤسســات التعليــم العالــي فــي الدولة 
على اســتقطاب الطلبة المواطنين لدراسة 
بينما  الطبيــة،  الدراســية  البرامج  بعــض 
علــى صعيد االبتعاث بدأت وزارة التربية 
انطالقاً من العام الدراســي المقبل إعادة 
النظر في برنامــج االبتعاث للعام -2016
2017 وتطويره ليشــمل التخصصات التي 
تخــدم توجه الدولة المســتقبلي المتعلق 
باالبتكار، واستشــراف المســتقبل، وعلم 
الفضــاء، وريادة األعمــال، حيث حددت 
9 مجــاالت بحثيــة لالبتعــاث منها مجال 
متعلــق بالطــب والعلوم الصحية يشــمل 
13 تخصصاً متنوعاً، وهي الطب البشــري، 
العنايــة المركزة، التخديــر، جراحة المخ 
واألعصاب، جراحة النساء والتوليد، الطب 
النفسي، طب األطفال، التمريض، الصيدلة، 
العلوم الطبية، المختبرات الطبية، جراحة 
القلــب، باإلضافــة إلــى العلــوم الطبيــة 

التخصصية األخرى.
واســتطلعت «البيــان» آراء عــدد من 
التربوييــن، وطلبــة بالمرحلــة الثانويــة 
حــول ميولهم نحــو التخصصــات الطبية، 

حيــث أكــدوا أهمية التركيز فــي مرحلة 
التعليــم العــام على تعزيز شــغف وحب 
األجيال الناشئة للعلوم الطبية، عبر ابتكار 
مناهج دراسية بعيدة عن التعقيد وقائمة 
على االبتكار، تســهم في تشــجيعهم على 
االلتحاق بدراســة التخصصات الطبية في 

المرحلة الجامعية.

وقــال محمــد عبداللــه، طالــب بالصف 
العاشر إن الحديث عن عزوف الطلبة عن 

االلتحاق بدراســة التخصصات الطبية في 
المرحلة الجامعيــة، ال يجب أن يتم إلقاء 
اللوم فيه وحسب على الطلبة، مشيراً إلى 
أن الطلبة يقبلون على دراسة التخصصات 
الجامعيــة التي شــعروا خالل دراســتهم 
فــي مرحلة التعليم العام بميول وشــغف 
لدراســة منهاجهــا، فعلــى ســبيل المثال 
شغفي بدراسة الرياضيات في المدرسة أو 
الفيزياء يدفعني بطبيعة الحال إلى دراسة 

تخصصات الهندسة في الجامعات.
وأكد علــى أهمية تبني مناهج مبتكرة 

في المدارس تشــجيع الطلبة على اإلقبال 
علــى دراســة التخصصــات الطبيــة فــي 
المرحلــة الجامعية، فدراســة الطالب في 
المدرسة ومدى اإلقبال على دراسة منهج 
عــن اآلخــر، يؤثران بشــكل مباشــر على 

رغبته في الدراسة الجامعية.
واتفــق معه فــي الرأي زميلــه محمد 
أحمد ســالم، طالب بالصف الثاني عشــر، 
وقال إن تطبيق المسار الموحد في الصف 
الثاني عشــر العام الدراســي المقبل، من 
شأنه أن يزيد من إقبال الطلبة على دراسة 

التخصصات الطبية، أو العلمية بشكل عام، 
مشــيراً إلــى أن نظامي العلمــي واألدبي 
من أحد األســباب الرئيسية التي أدت إلى 

عزوف الطلبة عن التخصصات العلمية.
واقترح علي عبد الرحمن محمد طالب 
بالصف العاشــر، القيــام بتنفيــذ برنامج 
شــامل لطلبة المرحلــة الثانوية يعزز من 
إقبالهــم على دراســة التخصصات الطبية، 
على أن يتضمن زيارات دورية للمنشــآت 
الطبية للدولــة، وتدريبا عمليا للطلبة في 
الصيف يتضمن حوافز باإلضافة إلى تعزيز 

العاملين في  للمواطنين  المقدمة  الحوافز 
هــذا المجال مما يعزز مــن إقبالهم على 

دراسة هذه التخصصات.
وقــال عبيــد مفتاح مدير مدرســة في 
أبوظبي إن تطبيق نظام المســار الموحد 
في المرحلة الثانوية من شــأنه أن يســهم 
في تعزيز إقبــال الطلبة على التخصصات 
العلميــة الســيما الطبية، مشــيراً إلى أن 
هنــاك ارتفاعاً ملحوظاً فــي إقبال الطلبة 
علــى دراســة التخصصــات العلميــة في 
الهندســية  التخصصات  الجامعــات مثــل 

مقارنة بالفترة الماضية.

وعلــى صعيــد الجامعات العاملــة داخل 
الدولــة، قال الدكتور نبيــل إبراهيم مدير 
جامعــة أبوظبــي إن الجامعــة بدأت منذ 
العــام 2012 طــرح برنامــج بكالوريوس 
العلــوم في الصحة العامــة، بهدف تأهيل 
الطلبة في عدد من مجاالت الصحة العامة 
والتــي تتنــوع بين علم األوبئــة والصحة 
البيئية واإلحصاء الحيوي وإدارة الخدمات 
الصحيــة  السياســات  وإدارة  الصحيــة 

واالجتماعية والعلوم السلوكية.
وأكد على أهميــة برنامج بكالوريوس 
العلــوم في الصحة العامة لمــا يلعبه من 
دور محوري في انتقال الدولة إلى مجتمع 
مستدام، ومن هنا فقد تم تصميمه وطرحه 
بعد دراســات دقيقــة لرصــد احتياجات 
سوق العمل الحالية والمستقبلية في هذا 
المجــال الحيوي بحيث تتوافق مســاقاته 
التي يشــهدها  التغيــرات  المختلفــة مع 
مجــال الصحــة العامــة محليــاً وإقليمياً 
والمستجدات التي تقتضي درجة  وعالمياً 
عاليــة مــن المهنية من الكــوادر الوطنية 
التــي تعمــل به، وذلــك بمــا يتوافق مع 
احتياجات أجندة السياسة العامة لحكومة 

أبوظبي ورؤيتها االقتصادية 2030. 
وأشــار إلــى أن البرنامــج يركــز على 
العامة  مســاقات أساســية تتناول الصحة 
ومبــادئ علم األوبئة واألمــراض المزمنة 
والمعدية وآليــات إدارة الصحة ومناهج 
البحث للصحة العامة فضال عن ممارسات 
تعزيز الصحة والتحديات الصحية العالمية. 
ولفــت إلى أن البرنامــج يتيح للطالب 
التدريــب العملي من  والطالبــات فرصة 
خالل المشاركة في العديد من الفعاليات 
المؤسســات  تنظمهــا  التــي  واألنشــطة 
الحكوميــة والخاصــة في قطــاع الرعاية 
الصحيــة وفــي مقدمتهــا هيئــة الصحــة 
بأبوظبــي والتي تحرص دائماً على تحقيق 
المستوى األمثل في مجال الرعاية الصحية 
والمشــاركة فــي تأهيل طلبــة الجامعات 
وتأسيسهم لضمان تطبيقهم ألفضل معايير 

الجودة في مجال الرعاية الصحية. 

أعادت وزارة الرتبية والتعليم النظر يف منظومة االبتعاث للعام الدرايس املقبل 2016 – 2017، حيث أظهرت إحصاءات خريجي البعثات أو 
املبتعثني العام املايض الزيادة األكرب يف أعداد الطلبة الدارسني للعلوم الهندسية، فيام احتلت العلوم الطبية املرتبة الرابعة أو الخامسة.

إعداد: أحمد جامل - غرافيك: فاطمة الفاليس 

طالباً وطالبة مواطنون
255

30

68

37

3

17

31

13

6

9

1

19

80

45

47

8

14

17

38

5

3

6

طالباً وطالبة مواطنون
282

العلوم الطبية

العلوم الهندسية

العلوم املالية واملرصفية

علوم الحاسب اآليل

الرتبية

العلوم

العلوم السياسية

الرشيعة والقانون

اإلعالم

العلوم البيئية

العلوم الطبية

العلوم الهندسية

العلوم املالية واملرصفية

العلوم اإلدارية

علوم الحاسب اآليل

الرتبية 

العلوم 

العلوم السياسية

الرشيعة والقانون

اإلعالم

العلوم البيئية

■ التمريض مهنة إنسانية سامية تستحق االهتمام    |   البيان


	Binder1_1
	Binder1_2
	Binder1_3
	Binder1_4

