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تعتزم هيئة الصحة بديب بالتعاون مع مركز ديب لإلحصاء تنفيذ مرشوع املسح الصحي إلمارة ديب بهدف التعرف عىل الواقع الصحي يف اإلمارة، والتغريات، واالتجاهات، التي طرأت عليه منذ عام 2014.

 غرافيك: خالد عثامنة

فرباير الجاري  انطالق املسح الصحي:
6

 الفرتة الزمنية للمسح الصحي:

7 أسابيع

األطفال   الفئة املستهدفة:
البالغني 

كبار السن 
 العامل 

 املؤرشات الصحية 
التي يغطيها املسح: 

األمراض 
املزمنة واملعدية 

 أمناط الحياة الصحية 

جودة  اإلنفاق عىل الصحة 
الخدمات الصحية املقدمة

الصحية لكبار السن 

األمراض النفسية 

التغطية بالتطعيامت

 حجم العينة املستهدفة: 
 2850 أرسة

  التعرف عىل 
الواقع الصحي يف 

اإلمارة.

بناء قاعدة بيانات 
حول الواقع 

الصحي.

 تلبية متطلبات خطة 
ديب 2021 املتعلقة 

بقطاع الصحة 
والسالمة.

 الحصول عىل بيانات 
تفصيلية عن 

الخصائص الرئيسية 
لكبار املواطنني فوق 

عمر 60 سنة.

 التعرف عىل مدى 
تغطية التطعيامت 
لألطفال من 0 إىل 

18 سنة.

 التعرف عىل 
األوضاع املعيشية 
لألرس يف اإلمارة 

بشكل عام.

النتائج املتوقعة للمسح الصحي: 
تحديث البيانات الصحية حول الوضع الصحي لسكان اإلمارة.

 استخدام البيات ألغراض التخطيط للخدمات الصحية املستقبلية. 
تحسني جودة الخدمات املقدمة لسكان اإلمارة. 

وضع سياسات صحية مبنية عىل األدلة.
املساعدة يف اتخاذ القرارات الصحيحة.

 بناء اسرتاتيجيات صحية فعالة.
التعرف عىل خارطة األمراض املنترشة يف اإلمارة. 

 بناء االسرتاتيجيات التي تسهم يف تحقيق األمن الصحي وتعزيز التنمية 
الشاملة بإمارة ديب.

www.albayan.aeאא	�
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مختبرات «صحة دبي»
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غرافيك: حسام الحوراين
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يعد تخصص املختربات الطبية الذراع األمين ملختلف القطاعات الطبية ملا له من مساهامت متميزة يف التشخيص الطبي الدقيق انطالقاً من حرص 
«صحة ديب» عىل بناء مجتمع صحي يتمتع كل أفراده بحياة صحية سليمة متاشياً مع أهداف خطط التنمية العاملية املستدامة.

املخربية  الفحوصـــات  خدمـــات  توفـــري 
واملتطـــورة دعامً  املتكاملة  التشـــخيصية 
للخدمات الطبية يف املستشـــفيات ومراكز 
الرعايـــة الصحية األولية ومراكز فحوصات 

اللياقة الطبية ومركز ديب للتربع بالدم

تقديـــم االستشـــارات والنصائح من قبل 
استشاريي املخترب ملقدمي الرعاية الصحية

علم أمراض الخاليا وعلم الوراثة 
الجزيئية والجينوم

علم  فحوصـــات 
أمراض الدم وعلم 

املناعة
امليكروبات  علم   
ومكافحة العدوى

الكيميـــاء  علـــم 
الرسيرية

آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا املتطورة يف علم 
األمراض التشخييص وأنظمة املعلومات

ترسيع ظهور النتائج املخربية واملدعومة بنظام 
جودة عايل املعايري

وحدة علم أمراض 6
الدم وخدمات نقل 

الدم

علم األحياء الدقيقة الكيمياء الرسيرية
ومكافحة العدوى

تشخيص أمراض 
السل

مخترب مركز 
اإلصابات والحوادث

الخدمات املساندة
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إقفار عضلة القلب
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غرافيك: أسيل الخلييل

يشكل التوتر جزءاً ال ميكن تجنبه من 
الحياة اليومية، ومن املهم للغاية تعلم 

التحكم بهذا الشعور، فقد يسبب 
مشكالت صحية جسدية وعقلية خطرية، 

موقع توب 10 هوم رمييديز يعرض 
مجموعة من أهم تقنيات االسرتخاء التي 

تساعد عىل التخلص من التوتر منها:

توجيه االنتباه إىل أشياء مريحة 
ال تسبب ضغوطات نفسية.

يبطئ معدل رضبات القلب 
ويزيد األوكسجني يف الدم.

يحارب األبعاد السلبية 
املتعددة لإلجهاد النفيس.

يعزز استهالك األوكسجني 
ويحسن املزاج.

يزيد تركيز الناقالت 
العصبية املعززة للشعور 
بالسعادة.

يقلل هرمونات 
التوتر ويحارب 
االكتئاب الخفيف.

يقلل من الشعور بالقلق 
وتحسني الرفاه العام للمرىض.

تساعد عىل تهدئة واسرتخاء 
الجسم وتخفيف االكتئاب.

تقنية يابانية تعمم 
الطاقة اإليجابية يف 

عموم الجسم.

تخفض مستوى 
هرمون الكورتيزول 

املسبب لإلجهاد.
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