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في  خفض الحوفيات بأمراض السرطانل حودة املسياسة ال

 دولة إلامارات العربية املتحة 
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 املحتحويات: 

: مقةمة وتمهية
ً
 أوال

  0202رؤية إلامارات   •

 استراتيجية وزار  الصحة ووقاية املجتمع  •

 ألف من السكان 222مؤشر عةد وفيات أمراض السرطان لكل  •

 خارطة الطريق •

 التعريف باملؤشر وقياس ألاداء •

 الغرض •

 منهجية إلاعةاد  •

 نطاق التطبيق وآلاثار والنتائج املتحوقعة  •

 وألادوار واملسؤوليات  ألاطراف املعنية •

 مبررات الحاجة إلى السياسة  •

 التحليل الرباعي للحوضع الحالي •

 مجاالت التركيز الرئيسية  •

: أفضل املمارسات العاملية نيثا
ُ
 ا

: التحوجه املستقبلي واملبادرات ذات ألاولحويةثالث
ً
 ا

 ملخص عام السياسة •

 ميثاق املبادرات وألانشطة الاستراتيجية الةاعمة  •
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: امللحقات رابع
ً
 ا

 : تقرير أفضل املمارسات  2ملحق 

 :خطة  املبادرات واملؤشرات التشغيلية  0ملحق 
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 مقةمة:

 م
ً
، لذا تتطلع ألاجندة الوطنية لرؤية إلامارات يتطلب النجاح عقال

ً
 سليما

ً
 وجسما

ً
إلى تطبيق نظام صحي  0202تفتحا

يستند إلى أعلى املعايير العاملية حيث ستعمل الدولة وبالتعاون مع كافة الجهات الصحية بالدولة على ترسيخ الجانب 

ب وأمراض السرطان لتحقيق حياة صحية وعمر الوقائي وتخفيض معدل ألامراض املتعلقة بنمط الحياة كالسكري والقل

مديد، إضافة إلى تقليل مستوى انتشار التدخين، وتطوير جاهزية النظام الصحي للتعامل مع ألاوبئة واملخاطر الصّحية، 

  لتكون إلامارات من أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية.
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 0202/  0222استراتيجية وزار  الصحة ووقاية املجتمع  

  :الرؤية 

 نظام صحي فعال ومستدام ملجتمع سعيد

 الرسالة 

تعزيز صحة املجتمع من خالل تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بعدالة وبمعايير عاملية والقيام بالدور التنظيمي 

 والرقابي في القطاع الصحي من خالل منظومة تشريعية صحية متطورة ومتكاملة

 ألاهةاف الاستراتيجية 

 ألامراض.من  تضمن وقاية املجتمع بطرق مبتكرة ومستدامة تكاملةواملشاملة ال صحيةالرعاية القديم ت .2

 الصحية التحتية في املنشآت عاملية في ادارة البنية الصحية وتطبيق معايير تطوير نظم املعلومات .0

 وفق املعايير العاملية العالجية والصحية والدوائية بناء أنظمة الجودة والسالمة .3

 متميزة للقطاع الصحي خدمات تنظيمية ورقابية حيوي وحوكمة وتقديم إطار تشريعيتوفير  .4

 ضمان تقديم كافة الخدمات إلادارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية .5

 املؤسس ي بيئة العمل الابتكار في ترسيخ ثقافة .6
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 0202رؤية إلامارات 

 نظام صحي بمعايير عاملية  -املؤشرات الحوطنية  

إن حكومة دولة إلامارات العربية املتحدة تهدف إلى توفير الحياة الكريمة للمجتمع وليس فقط تحقيق مراكز متقدمة في 

التقارير الدولية، لذا تهدف ألاجندة الوطنية إلى وضع الدولة في قائمة أفضل الدول في مكافحة ألامراض السارية وغير 

 ات العاملية وهي:السارية ، والتزمت بمتابعة نتائج املؤشر 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

بتخفيض وفيات أمراض السرطان )مؤشر وطني( 0202تحقيق رؤية االمارات  7  

 

 ألف من السكان 222مؤشر عةد وفيات أمراض السرطان لكل 
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  خارطة طريق املؤشر  
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 مؤشر خفض وفيات السرطان-قياس ألاداءتحليل الحوضع الحالي /

 ألاولوية الوطنية نظام صحي بمعايير عاملية   

 

 شر الوطنياملؤ  من السكان 222222عدد الوفيات بأمراض السرطان لكل 

 

 املنسق الرئيس ي وزارة الصحة ووقاية املجتمع  

 

مؤشر أجندة وطنية يقيس معدل الوفيات بأمراض السرطان في دولة إلامارات العربية املتحدة ،  

 حيث يتم حصر جميع الوفيات بأمراض السرطان بجميع أنواعها 

 وصف  املؤشر

 

مركز إلاحصاء والبحوث / مستشفيات 

صحة أبوظبي وهيئة الصحة دبي دائرة ال

ومستشفيات القطاع الخاص التابعة 

لهما / مستشفيات القطاع الخاص التابع  

 لوزارة الصحة

 املصدر

  مجلس إلامارات

 للتنافسية

  منظمة الصحة

 العاملية

 املرجع

 

من  222222عدد لكل 

 السكان

 دورية القياس سنوي  وحدة القياس

 

 النمط التناقص أفضل 
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 1027الوفاة المعياري لعام نتيجة المؤشر حسب معدل 

1.52  

 

 ات أمراض القلب والشرايين وأمراض السرطانآلية تحةية مستهةفات مؤشري وفي

 من السكان 222222قة دساب مؤشر عةد وفيات أمراض السرطان لكل طري

 Age Standardized Cancer Mortality Rateحسب ما يلي :  

 
ً
  – Age-Specific Mortality Rateيتم احتساب : أول

 222222عدد وفيات مرض ى السرطان حسب الفئة العمرية الخمسية مضروبا في  البسط :  حساب 

  لسكان حسب الفئة العمرية في البسطاملقام : عدد ا

 
ً
 Age Standardized Mortality Rateيتم احتساب  -: ثانيا

 ASMR=∑ (Age-Specific Mortality Rate *Weight of standard population) 
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املية تبين أن التوجه من املنظمة هو خفض ألامراض غير املعدية بعد ردود املعنيين من منظمة الصحة الع

من وعليه تم إعادة احتساب مستهدفات مؤشري أمراض القلب والسرطان  ...0205% بحلول 05بنسبة 

 أدناه: وفق التفاصيل املبينة قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء 

 

 . مكتب رئاسة مجلس الحوزراء قبلديث تم اعتمادها من 

 

 

 

 

 

عةد وفيات أمراض القلب  املؤشر

ألف من  222والشرايين لكل 

 السكان

عةد وفيات أمراض السرطان لكل 

 ألف من السكان 222

دسب بيانات وزار   -0222نتيجة ألاساس 

 الصحة

82 
25.6 

نسبة الخفض املستهةفة دسب تحوجيهات 

 منظمة الصحة العاملية
 0205% لغاية 05 0205لغاية  05%

2014   

2015   

2016   

2012 82 25.60 

2018 79.4375 24.80 

2019 76.875 24.00 

2002 74.3125 23.20 

2002 71.75 22.40 

2000 69.1875 21.60 

2002 66.625 20.80 

2002 64.0625 20.00 

0205 61.5 19.20 
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 الغرض

الذي يجب على السياسة الوطنية لخفض وفيات أمراض السرطان في دولة الامارات العربية املتحدة تمثل هذه الوثيقة 

بخفض  نهج الوزارة فيما يتعلق بكافة القضايا املتعلقةالسياسة جميع ألاطراف املعنية التقيد بها وإتباعها  , حيث تحدد 

 : ويمكن تلخيص الغرض من السياسة بالتاليمعدلت الوفيات بأمراض السرطان ، 

وتعريف مجموعة املبادئ والقواعد خفض معدلت الوفيات بأمراض السرطان اطار لحوكمة أنشطة  .2

 ها وتوفير القرارات والتوصيات للقيادة العليا. . التي تحكم سير تنظيم

العمل بأنجح الُسبل ان و خفض معدلت الوفيات بأمراض السرطفي   ألاطراف املعنيةالتعبير عن توجه  .0

 . على تلبية احتياجات املرض ى 

 . بهمومؤشرات القياس املتعلقة  إلاجراءات املستخدمة املمارسات و توحيد .3

 ضمن اطار قانونيالقيام بوظائفها وتنفيذ مهامها ومسؤولياتها  توحيد جهود ألاطراف املعنية  في .4

 لألنظمة واللوائح والسياسات الحكومية املعمول بها. امراعاتهو 

 والتي قد تؤثر بأسلوب مباشر أو  .5
ً
وضع اطار عام للمساعدة في توقع التغيرات التي قد تحدث مستقبال

 خفض معدلت الوفيات بأمراض السرطان غير مباشر على 

 منهجية السياسة

 اسة خفض الحوفيات بأمراض السرطان ، تم إنجاز الخطحوات التالية:إليجاد خارطة طريق إعةاد سي

 الوضع الحالي قييمت .2

 تقليل عدد الوفيات بأمراض السرطاندراسة التحديات واملعوقات التي تواجه  .0

 تحديد الفجوة بين الوضع الحالي والوضع املرغوب .3

لوفيات بأمراض السرطان والتي یمكن التعرف على أفضل املمارسات من حول العالم  فیما یتعلق بتقليل عدد ا .4

 
ً
 تنفیذھا محليا
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 نطاق التطبيق وآلاثار والنتائج املتحوقعة

 حدود ونطاق تطبيق السياسة 

حيث تطبق على كافة املعنيين بها , سياسة خفض الوفيات بأمراض السرطان العناصر الواردة في هذه الوثيقة تركز على 

 وهم :  

 املحلية.الدوائر والهيئات الصحية  .2

 في الدولة.الحكومية املستشفيات واملراكز الصحية  .0

 مستشفيات القطاع الخاص.  .3

 مؤسسات النفع العام .4

 الجهات املساهمة ألاخرى  .5

 آلاثار والنتائج املتوقعة 

 وتعزيز صحة ووقاية املجتمع. سعادة  .2

 خفض معدلت الوفيات بأمراض السرطان.  .0

 بأمراض السرطان . حوكمة فعالة ألنشطة خفض معدلت الوفيات  .3

توحيد كافة جهود الجهات املعنية واتساق عملها بفعالية وتوجيهها نحو  خفض معدل الوفيات  .4

 بأمراض السرطان. 

 والتي قد تؤثر بأسلوب مباشر أو غير مباشر على القدرة على  .5
ً
توقع التغيرات التي قد تحدث مستقبال

 خفض معدلت الوفيات بأمراض السرطان 
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 لتطبيق وآلاثار والنتائج املتحوقعةنطاق ا

 عحوامل النجاح

بناًء على البحث الذي تم إنجازه حول أفضل املمارسات، یظھر جلیا أن  تقليل عدد الوفيات بأمراض السرطان لیست  

 مھمة سھلة، إذ أن ھناك عدة عوامل نجاح حاسمة ینبغي على الوزارة مراعاتھا  لتحقیق ألاهداف املرجوة وهي :

 قیادة العليا للسياسةدعم ال .2

 التعاون والشراكة والتنسيق مع كافة ألاطراف املعنية بالسياسة .0

 الالتزام طويل ألامد من جانب وزارة الصحة و وقاية املجتمع والجهات املشاركة في التنفيذ. .3

 تخصيص املوارد البشرية املؤهلة وبناء القدرات الوطنية .4

 املعنية واملجتمع في مراحل الوقاية والعالج. استراتيجية تواصل فعالة  مع كافة الاطراف .5

 أدوات واستراتيجيات فعالة للمتابعة , املراجعة والتحسين املستمر. .6

 التركيز على النتائج في التخطيط املستقبلي وأفضل املمارسات العاملية. .7

 املشتركةالخدمات  الربط مع ألانظمة إلالكترونية ألاخرى في الدولة في سبيل جمع الاحصاءات الالزمة وتقديم .8

 مخاطر عةم تطبيق السياسة

عدم وجود باإلضافة إلى  مؤشر معدل الوفيات بأمراض السرطانالبيانات الخاصة بمتابعة قواعد . ضعف في تصميم  2

 نظام الكتروني لجمع البيانات من مصادر البيانات. 

ات مزودي البيانات بآلية جمع وتزويد الوزارة البيانات من مصادرها املختلفة باإلضافة  إلى ضعف قدر ضعف في جمع . 0

 جودة ودقة بالبيانات ألامر الذي ينعكس على 

 البيانات.    

  املرتبطة باملؤشرات بشكل دوري. الداخلية والخارجية قلة توفير معلومات حول تنفيذ املبادرات. 3

 .  الجهات املعنية في الدولة في تنفيذ املبادرات بينالتنسيق . قلة 4

ملقدمة للخدمات للمرض ى في املنشآت الصحية اوخدمات الرعاية التلطيفية  الخدمات العالجية تطوير  في . ضعف 5

 . العالجية والتلطيفية

 . دولة قلة وجود ألابحاث املتخصصة بمجال السرطان على مستوى ال. 6
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  والتشخيص والعالج تخصصة بالوقايةاملية ستراتيجنشطة الا ألابادرات وامل لتوحيدبين كافة املعنيين  .  ضعف التنسيق 7

 على كافة املستويات في الدولة. 

 وضعف  قياس مؤشرات ألاداء. الكشف املبكر  خدمات جودة وعدد في تدني.  8

 وخارج الدولة في كافة املحاور مع القطاع الخاص والهيئات الصحية في الدولة. قلة تبادل الخبرات 9

 املبكر والتشخيص والعالج  في الهيئات الصحية في الدولة. .ضعف املمارسات املتبعة للكشف22

  .أمراض السرطان  مكافحةعالج  و لقوى العاملة في الدولة في مجال وتطوير ا  تحليل .ضعف 22

  .ضعف حمالت التوعية ضد أمراض السرطان. 20

 ألاطراف املعنية

 الصحة أبوظبي دائرة .2

 هيئة الصحة دبي .0

 سةاملكتب الصحي بديوان الرئا .3

 الصحيةهيئة الشارقة  .4

 مركز إلاحصاء والبحوث الصحية .5

 الوزارات ألاخرى )كوزارة الدفاع، ووزارة الداخلية( .6

 مستشفيات القطاع الخاص ومدينة دبي الطبية  .7

 الهيئة الاتحادية للتنافسية وإلاحصاء .8

 الجامعات والكليات .9

 جمعية أصدقاء مرض ى السرطان .22

 الجمعيات ذات النفع العام .22

 ة ووقاية املجتمع وزارة الصح .20
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 مبررات الحاجة إلى السياسة

٪ 62مليون حالة وفاة:  35فإنها سببت ما يقارب   0225في عام ف ،الوباء العالمي لألمراض الغير السارية في ازدياد مستمر

الامراض ٪ في البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل. أما ألاسباب الرئيسية لوفيات 82من جميع الوفيات في العالم، مع 

٪ من إجمالي الوفيات(، 32في دولة الامارات العربية املتحدة  تعزى الى امراض الجهاز الدوري ) 0225غير السارية لعام 

 ٪(.3٪( وسوء التغذية وغدد الصماء والسكري )7٪(، وأمراض الجهاز التنفس ي )22وأمراض السرطان )

 0225نسبة الحوفيات دسب ألاسباب الرئيسية لعام 

 

3.312392918 

31.26213592 

10.73672187 

7.28726442 3.255282696 

15.08852085 
3.14106225 

2.821245003 

0.022844089 

0.365505425 
3.849229012 

1.976013706 

0.845231296 

0.148486579 

2.718446602 

0.045688178 

13.12392918 

 Infectious & Parasitic Diseases امراض معديه

 Diseases Of The Circulatory System امراض الجهاز الدورى

 Malignant Neaplasm األورام

 Respiratory system الجهاز التنفسى
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0222و 0220د داالت السرطان لعام عة

 

حالة سرطان في دولة إلامارات العربية املتحدة بين الاماراتيين والوافدين وذلك خالل عام  3826تم تشخيص إجمالي 

بين   0224. كذلك تتوزع حالت السرطان الخبيثة حسب الجنسية خالل سنة 0220حالة عام  3294مقارنة بـ  0224

 %( حالة من الوافدين. 74) 0662ماراتيين و%( حالة من إلا 06) 949

 0222داالت السرطان الخبيثة املبلغ عنها دسب الجنسية خالل سنة 

 

 االجمالي الخبيث الموضعية

108 

2986 3094 

206 

3610 3816 

2012 2014

74% 

26% 

 إماراتيين وافدين
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 لإلصابة بالسرطان بين سكان دولة إلامارات العربية املتحدة، حيث شكل سرطان يعتبر 
ً
% 02.0الثدي املوقع ألاكثر شيوعا

 و ، 0224من كافة حالت السرطان الخبيث خالل سنة 
ً
بين سكان دولة الامارات العربية  السرطانات الخمس ألاكثر شيوعا

%( وسرطان 8.72%( وسرطان الغدة الدرقية )22.29%( وسرطان القولون واملستقيم )02.07املتحدة هي سرطان الثدي )

 %(4.63%( وسرطان البروستات )5.52ابيضاض الدم )

21.27% 

11.19% 
8.70% 

5.51% 4.63% 3.85% 3.74% 3.46% 3.41% 3.16% 

نسب المواقع الرئيسية العشر األكثر شيوعاً للسرطانات الخبيثة بين حاالت 
 2014السرطان المكتشفة في دولة االمارات العربية المتحدة خالل سنة 

629 

274 
188 244 

121 95 129 86 94 106 109 

768 

404 
314 

199 167 139 135 125 123 114 101 

المواقع الرئيسية العشر األكثر شيوعاً للسرطانات الخبيثة بين جميع 
 سكان دولة االمارات العربية المتحدة 

2012 2014
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 0222حور لعام الجةية  من الاناث والذكالسرطان داالت عةد 
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828=  0226عةد وفيات السرطان لعام 

 

حالة. وتبلغ أعلى  828في دولة الامارات العربية املتحدة   0226يبلغ اجمالي عدد وفيات السرطان لعام 

حالة( ثم  87) رطان الرئةـحالة( يليه س 222رطان الثدي )ـسحسب النوع نسبة وفيات ألمراض السرطان 

 .حالة( 62رطان القولون )ـة( ثم سحال 63رطان الدم  )ـس

 

 

 

 

 

47 
60 13 

87 

100 

19 

429 

63 

 0226لعام دسب نحوع السرطان وفيات أمراض السرطان 
 ورم خبيث باملعدة

 ورم خبيث بالقولون 

ورم خبيث باملستقيم أو 

 الشرج

ورم خبيث بالقصبة 

الهوائية أو الشعب أو 

 الرئة
 ورم خبيث بالثدي
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 إلامار  وفق 0226 للعام السرطان بأمراض الحوفيات عةد مؤشر نتائج

 

حالة( ثم إمارة  068حالة( تليه إمارة دبي ) 402وتبلغ أعلى نسبة وفيات للسرطان في إمارة أبو ظبي )

 حالة(  78الشارقة )

 مجاالت التركيز الرئيسية

 الحوقاية .2

 الق السياسات الصحية/ وحمالت توعوية/ وبرامج تعزيز أنماط الحياة الصحيةويضم إط          

 الرعاية والخةمات الصحية  .0

 ويضم التطعيمات/ والكشف املبكر والتشخيص السريع  /والعالج  / والرعاية املستمرة

 الكشف املبكر والتشخيص السريع 

والتغلب على املرض واخضاعهم للفحوصات اكتشاف الحالت املصابة في مراحل مبكرة لزيادة فرص النجاح 

 الدورية ، وتقليل فترة إلاحالت العالجية للمصابين لتلقي العالج بسرعة فائقة

 

 

 

268 

421 

78 

9 9 15 18 

 الفجيرة   رأس الخيمة أم القيوين عجمان الشارقة أبو ظبي دبي

 0226أعداد الوفيات عام 
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 لعالج  والرعاية املستمر ا 

تقديم املمارسات إلاكلينيكية املبنية على البراهين املثبته  املالئمة لعالج املرض عبر الخضوع ملراحل عالجية وتلقي العالج  

والاشعاعات التي تساهم في التخلص من املرض و توفير بيئة مالئمة يستطيع مرض ى السرطان التعايش مع الاعراض 

 وألاثار املرتبطة باملرض

  والابتكار ستةامةالا  .2

 الشراكات و/ والبححوث/ العاملة والقحوي / ألاداء قياس"  ويضم

 قياس ألاداء 

مكان واحد والعمل على توفير بيانات ذات جودة ودقة وضع سجالت وطنية تضم جميع مصادر البيانات في 

عالية، وشمولية معلومات السجل حول املرض . و التي تشمل رصد  عوامل  الاختطار  ونسبة املراضة  والوفيات 

 و جودة ألاداء و نتائج املبادرات

 القحوى العاملة 

املستمرة للمرض ى باإلضافة إلى الرصد  توفير كوادر بشرية مؤهلة تعمل على تقديم الوقاية والعالج والرعاية

 والتسجيل ، وتقديم التدريب املالئم لهم.

 البححوث 

حسين مراحل التغلب على أمراض السرطان وجودة الحياة. من خالل ترجمة ألابحاث عالية الجودة إلى دراسات ت

بحاث على الاستفادة من إكلينيكية تؤدي إلى تحسن في عالجات السرطان املخصصة والطب الوقائي، كما تركز الا 

 أفضل املمارسات الدولية في مكافحة املرض.

 الشراكات 

عقد الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الحكومية املعنية بمكافحة املرض لضمان توحيد الجهود في مكافحة 

 في تقديم الرعاية املستمرة للمصابين.
ً
 املرض واملض ي قدما
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 ألادوار واملسؤوليات

حيث يشكل هذا  0224عام “  الدليل إلارشادي للمنسقين في تنفيذ ألاجندة الوطنية “  ئاس مجلس الوزراء أصدر مكتب ر 

الدليل مرجعا للمنسقين الرئيسيين والجهات املساهمة في حكومة دولة إلامارات في تنفيذ ألاجندة الوطنية لرؤية إلامارات 

تنفيذ ألاجندة الوطنية ، حيث تتمثل أهم ألادوار واملسؤوليات في ، كما وضح الدليل أهم ألادوار واملسؤوليات في  0202

 ألف من السكان ( بالتالي: 222تحقيق مستهدفات )مؤشر معدل الوفيات بأمراض السرطان لكل 

 مجلس الحوزراء املحوقر

 إلاشراف على تنفيذ مؤشرات ألاجندة الوطنية

 إصدار التكليفات واعتماد السياسات 

 مكتب رئاسة مجلس الحو زراء 

  :دعم تنفيذ ألاجندة الوطنية

 مراجعة واعتماد مبادرات ألاجندة الوطنية التي تحددها الوزارة.  

 متابعة وتنسيق ومراجعة مؤشرات ألاجندة الوطنية .  

 رفع تقاري ر دورية إلى رئيس مجلس الوزراء 

 وزار  الصحة ووقاية املجتمع

 تنفيذ ألاجندة الوطنية

 العمل ومتابعة الانجاز  مع الجهات املساهمة تنسيق ألادوار وتطوير خطط 

 رفع تقارير دورية بنتائج املؤشرات الوطنية واملبادرات إلى مكتب رئاسة مجلس الوزراء 

 رفع تقارير إلى مجلس الوزراء بنتائج املبادرات الصادر بها تكليف من املجلس 

 املجالس التنفيذية للحكحومات املحلية

حكومات املحلية مع ألاجندة الوطنيضمان انسجام استراتيجيات ال   

  اعتماد سياسات ومبادرات الجهات املساهمة املحلية 
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 مراجعة نتائج عمل الجهات املحلية 

 وزار  املالية

 لتنفيذ ألاجنة  الحوطنية:  التنسيق لضمان تحوفر املحوارد الالزمة

 اعتماد املوازنات واملناقالت املالية 

 متابعة مؤشرات ألاداء املالي 

 هات املساهمةالج

 التنسيق مع املنسق الرئيس ي لتحديد وإدراج وتنفيذ مبادرات ألاجندة الوطنية 

 قياس مؤشرات ألاداء الالزمة 

 رفع النتائج والتحديات والتوصيات إلى املجالس التنفيذية 

 مصادر البيانات

 الوطنية:  وفير املعلومات املتعلقة باملؤشرات

  باملؤشر الوطنيتوفير بيانات أو إحصائيات متعلقة 

 تطوير وتنفيذ املبادرات التي تساهم في توفر البيانات وجودتها واستدامتها 

 الجهات املرجعية

 الدولية:  التنسيق بخصوص املؤشرات الوطنية

 التنسيق مع املراجع الدولية لنش ر نتائج املؤشر الوطني النهائية في التقارير الدولية 

  بتفاصيل املؤشر الوطني للمنسق الرئيستوفير إلايضاحات الفنية املتعلقة 
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 املراجع الةولية

 نشر التقارير الةولية: 

 التنسيق مع الجهات املرجعية لضمان الحصول على البيانات وإلاحصاءات الدقيقة حول دولة إلامارات 

 حليل الرباعي للحوضع الحاليالت

 التحةيات الفرص نقاط الضعف نقاط القحو 

رات بادرات من إلادااملإطالق  .2

والهيئات املختلفة في الوزارة 

الصحية في الدولة و هيئات 

املجتمع املدني الهادفة  إلى 

تقليل عدد الوفيات بأمراض 

 السرطان. 

مركزية الوزارة في متابعة  .0

مؤشر عدد الوفيات بأمراض 

 السرطان وإدارته. 

وجود استراتيجية تخصصية  .3

تهدف إلى تقليل عدد 

 الوفيات بأمراض السرطان. 

وادر بشرية مؤهلة إلدارة ك .4

حمالت الوقاية والكشف 

 وقياس الاداء.   املبكر والعالج

املتابعة املستمرة والدعم  .5

املتكامل من مكتب رئاسة 

 مجلس الوزراء . 

الشراكات القوية  مع الجهات  .6

املعنية بمكافحة أمراض 

 السرطان. 

توفر الخدمات الصحية  .7

 العالجية 

 توفر الدعم املادي .8

وطني للسرطان وجود سجل  .9

وإصدار على مستوى الدولة 

تقارير سنوية حول معدلت 

إلاصابة بالسرطان ومعدلت 

قلة توفير معلومات حول تنفيذ  .2

املبادرات الداخلية والخارجية 

 املرتبطة باملؤشرات بشكل دوري. 

ضعف في التنسيق مع الجهات  .0

املعنية في الدولة في تنفيذ 

 بادرات. امل

ضعف قدرات الوزارة في تقديم  .3

الخدمات العالجية للمرض ى في 

 املنشآت الصحية التابعة لها. 

قلة وجود ألابحاث املتخصصة  .4

بمجال السرطان على مستوى 

 الدولة . 

ضعف خدمات الرعاية  .5

التلطيفية  وبرامج تأهيل الناجين 

 من السرطان . 

عدم وجود مؤشرات جودة  .6

  .العالجو ر خدمات  الكشف املبك

التوزيع الجغرافي لتقديم  .7

 خدمات العالج  

عدم توفر تأمين صحي إلزامي  .8

لجميع الفئات بالدولة للكشف 

 املبكر 

التباين في املستهدفات الخاصة  .9

 .
ً
 باملؤشر محليا ووطنيا

التوزيع غير مناسب للموارد  .22

املالية وامليزانيات )تخصيص 

موازنات كبيرة للعالج وميزانيات 

 لوقاية والكشف املبكر(قليلة ل

املعايير و  الاستفادة من  .2

العاملية ألابحاث والدراسات 

خدمات الكشف  في مجال 

أمراض املبكر و عالج 

 السرطان. 

التطور التكنولوجي في مجال  .0

التطعيم و الكشف املبكر و 

  التشخيص و العالج

 الشراكات العاملية واملحلية  .3

ستفادة من مبادرات و الا 

العاملية في  منظمة الصحة

و التدريب  مكافحة املرض

والتطوير  و اعتماد  معايير   

 مراكز السرطان في الدولة  

. تكامل نظم املعلومات  .4

الصحية املستخدمة في 

 الوزارة. 

وجود  املجلس الصحي و  .5

الهيئات الصحية املحلية ) 

دائرة الصحة أبوظبي ، هيئة 

، مستشفيات صحة دبي

 تساهم في ( القطاع الخاص

تحقيق مستهدفات املؤشر 

وفق أفضل  عبر املبادرات 

التي تقوم املمارسات العاملية 

 بإطالقها. 

شبكة كبيرة من وسائل  .6

إلاعالم التي  تروج ملبادرات 

/ إحصائيات توفر مدى .2

 لقياس منتظمة مسوحات

 وشمولية بدقة املؤشر

 سكانية بيانات توفر مدى .0

 للتمكن للنشر وقابلة محدثة

 املؤشر قياس من

 كافة على التنسيق قلة .3

 اتحادية حكومة)  ستوياتامل

 ومناطق خاص وقطاع ومحلية

 ( عام نفع ومؤسسات حرة

 القياس منهجيات في التغير .4

)  الدولية املنظمات من املتبعة

 مما(  العاملية الصحة منظمة

 مرتبة على مفاجئ بشكل يؤثر

  أو إيجابا)  الدولة
ً
  (سلبا

  الاختطار عوامل ارتفاع .5

 السرطان بأمراض باإلصابة

  . الدولة كانس بين

  . البيئية التغيرات .6

 في السريعة النمو معدلت .7

  .السكان

 املختلفة الثقافية السلوكيات .8

 الناس انطباعات على تؤثر التي

 املرض من الوقاية حيال

  . املبكر والتشخيص

  .العالج تكلفة ارتفاع .9

 ، املصابة الحالت تسجيل .22

 املرض ى هؤلء سفر بسبب
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 الوفاة الناتجة عن السرطان.

 

السرطان وأنشطة مكافحة 

 وطرق الوقاية منه. 

وجود نموذج الكتروني  .7

معتمد لسجل الوفيات في 

 -ابوظبي-دائرة الصحة 

الصحة املعتمد من منظمة 

العاملية، جاري  العمل 

 لتعميمه كسجل وطني

توفر املوارد التعليمية  .8

واملوقع الخاص بالتوعية 

 ملكافحة السرطان

 

 ببسب أو الخارج في للعالج

 آخرين أطباء على ترددهم

 في حالتهم متابعة وعدم

 التي الرسمية املستشفيات

 ضمن بإدراجهم تقوم

 في قصور  أو إلاحصاءات

 .الحالة متابعة طريقة

  املوارد كافة بتوجيه الالتزام .22

  املبادرات و ألاولويات  حسب

  إلادارية املستويات كافة على

 ألاجندة مستهدفات لتحقيق

  الوطنية

 كافة في وطنية  كوادر لتأهي .20

 السراطان الرعاية مجالت
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 وفق مجاالت التركيزتحليل الحوضع الحالي 

 ألف من السكان 222مبادرات مؤشر عةد وفيات أمراض السرطان لكل 

 مجال التركيز الجهة املسؤولة البرامج واملبادرات 

  ختطار متعددة تشكيل اللجنة الوطنية ملكافحة ألامراض غير السارية وعوامل إلا

 ألاطراف

  تشكيل الفريق التنفيذي و الفرعي ملؤشر الوفيات من السرطان 

  تم وضع سياسة وطنية ملكافحة أمراض السرطانNCP  تمت مراجعة السياسة من .

 ومن خبير  بمكافحة أمراض السرطان. 
ُ
 معظم الجهات املعنية محليا

  تم اعداد سجل موحد للسرطان 

 وتم نشره على املوقع  0224نوي للسجل الوطني للسرطان لعام تم إصدار التقرير الس

 الالكتروني للوزارة.

  0225السنوي للسجل الوطني للسرطان لعام تقرير الجاري العمل على إصدار 

 . 0226و

  لألطباء على كيفية بالغ الوفاة وأسباب الوفاة حسب املعايير تم تنظيم ورش عمل

  .العامليةالعاملية بالتعاون مع منظمة الصحة 

وزارة الصحة 

 ووقاية املجتمع 

 

لححوكمة و التنسيق: ا

البرنامج الحوطني 

 للسرطان

 نظام الكتروني لرصد بيانات الوفيات 

 معيار ودليل علمي للتبليغ إلالكتروني للوفيات 

  سجل السرطان املركزي –نظام الكتروني 

 نظام الكتروني سجل الفحص املبكر 

 0225و 0224و 0223و 0220:  تقارير سنوية  لحالت السرطان. 

  0228خالل الربع ألاول  0226جاري العمل على إصدار تقرير 

  معيار ودليل علمي للتبليغ إلالكتروني لحالت السرطان وتدريب العامليين الصحيين

 عليها.

دائرة الصحة 

 أبوظبي

 توعوية  مبادرة تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية في املجتمع ودعمها ببرامج وحمالت

 وإعالمية لرفع الوعي الصحي ، في املجتمع/ املدارس/ أماكن العمل 

 .مبادرة خطوات لتشجيع  أفراد املجتمع على ممارسة النشاط البدني 

 .مبادرة املطعم الصحي 

  مبادرة بيئة عمل صحية وايجابية  لتمكين جهات العمل من تعزيز صحة املوظفين 

 ة السمنة عند ألاطفال .برنامج وتطبيق أبطال الصحة ملكافح 

 القانون الاتحادي ملكافحة التبغ و لئحته التنفيذية. 

  تشكيل اللجنة الوطنية ملكافحة التبغ لتنسيق الجهود بين ألاطراف املختلفة مما يكون

 له ألاثر إلايجابي في الحد من انتشار استهالك التبغ

 التوسع في تقديم خدمات إلاقالع عن التدخين. 

 222ة انتقائية" على منتجات التبغ بنسبة تطبيق "ضريب %. 

وزارة الصحة 

 ووقاية املجتمع 

 الحوقاية و تعزيز الصحة
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 ألف من السكان 222مبادرات مؤشر عةد وفيات أمراض السرطان لكل 

  مجال التركيز الجهة املسؤولة البرامج واملبادرات 

  زيادة عدد العيادات التي  -عن التدخينبرنامج مكافحة التبغ  برنامج املشورة وعالج لالقالع

 .0227عام  23إلى  0224عام  5تقدم خدمة املشورة لإلقالع عن التدخين من 

 نحو أبوظبي خالية من التبغ 
ّ
 الحملة السنوية تحت شعار "معا

 .متابعة تطبيق القانون الاتحادي ملكافحة التبغ 

 معايير و أدلة علمية للمشورة و إلاقالع عن التدخين 

 وير دليل إمارة أبوظبي للنظام الغذائي.تط 

 معايير املقاصف املدرسية في إمارة أبوظبي 

 املدراس -حملة صحتي في نشاطي وغذائي 

  على ألاطعمة واملنتجات الغذائية الصحية.« وقاية»تطوير معايير استخدام شعار 

  .تطوير كتيبات للوصفات الصحية املحلية والعاملية 

  إلى قوائم ألاطعمة الصحية.« وقاية»في برنامج إضافة شعار  منشأة غذائية  32تدريب 

  :برنامج الصحة »و « برنامج العافية في أماكن العمل»ثالثة برامج مجتمعية للتوعية املستدامة

 «برنامج سفراء الصحة»و « والعافية في املجتمع

دائرة الصحة 

 أبوظبي

 و لحوقايةا

الصحة تعزيز  

راطات الصحية الخاصة باألغذية املقدمة باملقاصف املدرسية الحكومية وضع واعتماد املعايير والاشت

، وتوحيد املوردين بشكل مركزي من وزارة التربية والتعليم ، ومتابعة تطبيق املعايير 
ً
وتحديثها سنويا

مع  ئموبما يتال والاشتراطات الصحية بامليدان بدءا من رياض الاطفال وحتى الصف الثاني عشر 

ئات العمرية من سعرات حرارية مع مراعاة نسبة الدهون والسكريات والصوديوم احتياجات الف

 وكذلك الدهون املشبعة اضافة الى منع الاغذية الغنية بالسعرات الحرارية وعديمة القيمة الغذائية 

وزارة التربية 

 والتعليم  

 ألاداء ملشاركة في وضع الخطة الوطنية لألمراض غير السارية وتنفيذها ومراقبة ا

 :إصدار املواصفات والتشريعات املتعلقة ب

 تعزيز املباني الخضراء.

 زيادة مضامير  املش ي.

 زيادة عدد الحدائق العامة للمش ي

الرقابة الدورية على املباني العامة لتطبيق الشروط و  تفعيل الالئحة التنفيذية ملكافحة التبغ

.   . إصدار التصاريح لألماكن املستوفية 0229 لعام 25املتطلبات بشأن قانون مكافحة التبغ رقم 

 للشروط الواردة في قانون مكافحة التبغ.

توعية أصحاب  املؤسسات و ألاماكن العامة بضرورة الالتزام وتطبيق الاشتراطات الصحية واملعايير 

  .الواردة في قانون مكافحة التبغ

  .سمو الشيخ حمدان بن محمد  بن راشد آل مكتوم مبادرة تحدي دبي للياقة  إطالق

 

 حكومة دبي
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ألف من السكان 222مبادرات مؤشر عةد وفيات أمراض السرطان لكل   

 مجال التركيز الجهة املسؤولة البرامج واملبادرات 

 روضع سياسة دبي للحد من إلاصابة باألمراض غير املعدية وعوامل الاختطا

 الحمالت التوعوية لتعزيز أنماط الحياة الصحية في املجتمع: 

 حملة التوعية بأضرار التدخين.

 حملة التوعية بأنماط الحياة الصحية.

 إنشاء عيادات لإلقالع عن التدخين 

 إعداد ألادلة السريرية وباقات الاقالع عن التدخين 

 تدريب الطاقم الطبي على عالج الادمان على التبغ 

 تعزيز و الحوقاية الصحة دبي  هيئة

 الصحة

 للتوعية بسرطان الثدي ضمن مبادرة اطمئنان.«  أفحص ي.... وطمنينا عليج»مبادرة 

اطالق الاسبوع الاماراتي للتوعية ضد مرض السرطان بالتعاون مع  ) اللجنة الخليجية ملكافحة 

  السرطان ( في الاسبوع الاول من فبراير

وزارة الصحة 

 تمع ووقاية املج

 التحوعية برنامج

 بأمراض

 السرطان

 الصحة أمان والفحص اطمئنان

إلى توعية املجتمع املحلي بأهمية الفحص الدوري في الكشف املبكر عن السرطان،  يهدف البرنامج 

أشهر، من أكتوبر وحتى  6على مدار « الصحة أمان والفحص اطمئنان»وتستمر فعاليات برنامج 

توعية العاملية للوقاية من أمراض السرطان، إذ يخصص شهر أكتوبر مارس بالتزامن مع أشهر ال

للتوعية بطرق الوقاية من سرطان الثدي ونوفمبر للتوعية بطرق الوقاية من سرطان الرئة بينما 

يخصص يناير للتوعية بطرق الوقاية من سرطان عنق الرحم ومارس للتوعية بطرق الوقاية من 

 سرطان القولون 

 إدارة الصحة أبو 

 ظبي

 هيئة الصحة بدبي  للتوعية بسرطان الثدي حملة ألامل 

برامج التوعية للوقاية من أمراض السرطان، حملة اليوم العالمي لسرطان القولون، وحملة 

 اليوم العالمي لسرطان املبيض، وحملة اليوم العالمي لإلقالع عن التدخين وحملة سرطان الثدي

مستشفى الشيخ 

خليفة 

 التخصص ي 
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 ألف من السكان 222مبادرات مؤشر عةد وفيات أمراض السرطان لكل 

  مجال التركيز الجهة املسؤولة البرامج واملبادرات 

 ساعة متواصلة لنشر الوعي حول مرض السرطان 04مسيرة لنحيا: مسيرة ملدة 

 مبادرة شنبب: محاضرات توعوية عن سرطان  الخصية والبروستات

 ة: محاضرات توعوييه و فحوصات طبية لنشر التوعية عن سرطان  الثديمبادرة القافلة الوردي

جمعية أصدقاء 

 مرض ى السرطان 

 التحوعية برنامج

 بأمراض

 السرطان

 مبادرة اطمئنان التي تشمل الفحص الدوري الشامل والفحص املبكر للسرطان.

 الكشف املبكر عن السرطان 

لسرطانات الشائعة:كسرطان الثدي وسرطان وتقدم املبادرة خدمة الكشف املبكر عن أنواع ا

 عنق الرحم وسرطان القولون .

وزارة الصحة 

 ووقاية املجتمع

 برنامج الفحص الطبي الشامل 

وتندرج هىذه املبادرة في إطار مساعي ىيئة الصحة بدبي لنشر الوعي حول املخاطر الصحية وتوفير 

لضوءعلى أهمية تجنب العوامل خدمات وقائية ، تشخيصية وعالجية " من خالل تسليط ا

 كسرطان الثدي والقولون وأمراض القلب والشرايين  وتوفير 
ً
املسببة لألمراض ألاكثر شيوعا

عنق الرحم  من خالل مراكز الرعاية ن و املبكر عن سرطان الثدي والقولون خدمات الكشف

 الصحية ألاولية.

 هيئة الصحة دبي 

 stand for cancerمبادرة  

 لسرطان الثدي  عنق الرحم  ف املبكر خدمة الكش

نظمت الهيئة جلسة تثقيفية لموظفات حكومة الشارقة بمناسبة شهر التوعية بسرطان 

 .الثدي وذلك بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالشارقة

هيئة الشارقة 

الصحية/مستشفى 

 الجامعي الشارقة 
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 ألف من السكان 222مبادرات مؤشر عةد وفيات أمراض السرطان لكل 

  مجال التركيز الجهة املسؤولة البرامج واملبادرات 

برامج الكشف املبكر عن كل من: سرطان الثدي:  انشاء برامج الفحص املبكر للسرطانات: 

  سنة فما فوق  42املواطنات إلاناث من عمر 

 سنة 75 - 42سرطان القولون واملستقيم: املواطنين من كال الجنسين من عمر 

 سنة 65 - 05ان عنق الرحم: املواطنات إلاناث من عمر سرط

 سنة 06 - 25برنامج التطعيم ضد سرطان عنق الرحم:  جميع إلاناث في إمارة أبوظبي من عمر 

، إضافة إلى ثالث 05عدد العيادات التي توفر خدمات الكشف املبكر في أنحاء إلامارة أكثر من 

 وحدات متنقلة حكومية وخاصة. 

وعة من املعايير العاملية وألادلة العلمية وتحديثها باستمرار لكل برنامج من برامج إعداد مجم

الكشف املبكر عن السرطان بهدف تقييم برامج الكشف املبكر ورفع كفاءتها ومساواتها بالدول 

 املتقدمة.

 تدريب مقدمي الرعاية الصحية على املعايير الخاصة بدائرة الصحة للكشف املبكر عن السرطان

 بأنواعه الثالث: سرطان الثدي، سرطان القولون واملستقيم، وسرطان عنق الرحم

 

دائرة الصحة أبو 

 ظبي

مركز مقدم  60)

 للخدمة(

 خةمات

 املبكر الفحص

 للسرطانات

 برنامج الفحص الطبي الشامل 

فير وتندرج هىذه املبادرة في إطار مساعي ىيئة الصحة بدبي لنشر الوعي حول املخاطر الصحية وتو 

خدمات وقائية ، تشخيصية وعالجية " من خالل تسليط الضوءعلى أهمية تجنب العوامل 

 كسرطان الثدي والقولون وأمراض القلب والشرايين  وتوفير 
ً
املسببة لألمراض ألاكثر شيوعا

عنق الرحم  من خالل مراكز الرعاية ن و املبكر عن سرطان الثدي والقولون خدمات الكشف

 الصحية ألاولية.

 هيئة الصحة دبي

 مركز( 20)

 مبادرة اطمئنان التي تشمل الفحص الدوري الشامل والفحص املبكر للسرطان.

 الكشف املبكر عن السرطان 

وتقدم املبادرة خدمة الكشف املبكر عن أنواع السرطانات الشائعة:كسرطان الثدي وسرطان 

 عنق الرحم وسرطان القولون .

 

وزارة الصحة 

 ووقاية املجتمع

 مركز( 73)
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جمعية أصدقاء  مسيرة القافلة الوردية عيادات طبية متنقلة و ثابتة لتقديم الفحوصات املجانية لسرطان الثدي

 مرض ى السرطان

 

خاصة و حكومية واستقطاب شركاء عامليين  –زيادة عدد املراكز املتخصصة للعالج والتشخيص 

 رائدين.

  .توفر جميع أنواع عالج السرطان

 .أمين الصحي لكافة ألافرادفير التتو 

 .ت ألاولويةجاري دراسة  اعتماد مؤشرات جودة تشخيص وعالج السرطانات ذا

دائرة الصحة 

 أبوظبي

 البنية تطحوير

 و التحتية

 الخةمات

 املتخصصة

 و  للعالج

 التشخيص
مبادرة بسمة لدعم  مرض ى سرطان الثدي والقولون وعنق الرحم خال ل رحلة الكشف املبكر و 

 خيص والعالج.التش

 هيئة الصحة بدبي 

جاري الانتهاء من وضع  معايير  تقديم خدمات الرعاية التلطيفية في مراكز الرعاية الصحية 

 ألاولية و تنسيق  خطة املتابعة مع املراكز التخصصية 

دائرة الصحة 

 أبوظبي

 خةمات تطحوير

 الرعاية

 في التلطيفية

 الةولة
 م املعنوي ملرض ى السرطان.مبادرة لون عالمي : تقديم الدع

 مبادرة عربة املرح  تقديم الدعم املعنوي ألطفال املصابين  بالسرطان.

جمعية أصدقاء 

 مرض ى السرطان 

 .ابرام مذكرة تفاهم مع شركة هوفمان لروش 

 .مختبرات للتطوير املؤشرات الوطنية 0عدد  

 .اجتماعات املجلس التنفيذي للمؤشرات الوطنية

  .اء عامليين في مجال مكافحة السرطاناستقطاب خبر 

سرطان الرئة واملبيض تشخيص الفحص املبكر و  ابرام مذكرة تفاهم مع شركة أسترا زينيكا لدعم

 وسرطان الثدي.

وزارة الصحة 

 ووقاية املجتمع

 تبادل برنامج

 في الخبرات

السرطان مجال  
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 /العالج والرعاية املستمر  تحليل الحوضع الحالي 

 حيث ، الدولة مستوى  على السرطان مرض عالج خدمات تقدم التي الخاص القطاع مستشفيات أدناه الجدول  هريظ

 الرعاية ، ألامراض تطور  متابعة ، الاشعاع ألاورام، متابعة الجراحة، خدمات إلى السرطان مرض عالج خدمات تقسم

 :املتقدم والتشخيص التأهيل، إعادة ، التلطيفية

التي تقدم خدمات عالج مرض السرطان على مستوى الدولة ،  حكوميجدول أدناه مستشفيات القطاع اليظهر الكذلك 

متابعة ألاورام، الاشعاع ، متابعة تطور ألامراض ،  حيث تقسم خدمات عالج مرض السرطان إلى خدمات الجراحة،

 الرعاية التلطيفية ، إعادة التأهيل، والتشخيص املتقدم

 الخةمات املقةمة 

 املنشأ  الصحية 
Advanced 

diagnostics  
Rehabilitation  Palliative care Pathology radiation 

Medical 

oncology 
Surgery 

    X   دبي مستشفى 

       مستشفى توام 

       
مستشفى الشيخ 

 خليفة التخصص ي

ة الخةمات املقةم  

 املنشأ  الصحية 
Advanced 

diagnostics  
Rehabilitation  

Palliative 

care 
Pathology radiation 

Medical 

oncology 
Surgery 

X X X X X X  مستشفى إلامارات 

 X X X   X مركز الخليج العالمي للسرطان 

        املستشفى ألامريكي 

X X   X    مستشفى النور 

X    X   مستشفى الزهراء الخاص 

X X X  X   مستشفى املدينة 

X X X  X    مستشفىmedclinic/welcare 



                                                                                 

بتخفيض وفيات أمراض السرطان )مؤشر وطني( 0202تحقيق رؤية االمارات  34  

 

    X   
مستشفى الجامعة 

 بالشارقة

 

 القحوى العاملة /تحليل الحوضع الحالي 

 

املناطق  بين  يبين الرسم البياني أعاله بأن الخدمات العالجية للسرطان والقوى العاملة غير موزعة بشكل متساوي 

 .الجغرافية في الدولة 
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 الشراكات/تحليل الحوضع الحالي 

  لرؤية إلامارات 
ً
والتي تقوم الوزارة على تنفيذها  بهدف الارتقاء  بالخدمات الصحية إلى أفضل  املستويات   0202تنفيذا

لى  املؤشر  الوطني  العاملية قامت الوزارة بعقد الشراكة  مع شركة هوفمان لروش املحدودة ) فرع دبي ( .  للتركيز  ع

بغرض  تخفيض معدل الوفيات بنسبة ألف من السكان (  222) عدد الوفيات بأمراض السرطان لكل لوفيات السرطان 

 ، كما عقدت الوزارة الشراكات مع الجهات التالية :  0202% بنهاية عام 05

 # الشريك  دور الشريك 

 معدل الوفيات بأمراض السرطان    إطالق  وتنفيذ املبادرات  الهادفة إلى  خفض 

   ألف من السكان  .  222توفير  البيانات الخاصة بمؤشر   عدد الوفيات  بامراض السرطان  لكل 

   . املساهمة في عالج أمراض  السرطان   وتقديم الرعاية الصحية للمرض ى 

 0 هيئة الصحة أبوظبي 

 لوفيات بأمراض السرطان   إطالق  وتنفيذ املبادرات  الهادفة إلى  خفض معدل ا 

   ألف من السكان  .  222توفير  البيانات الخاصة بمؤشر   عدد الوفيات  بامراض السرطان  لكل 

   . املساهمة في عالج أمراض  السرطان   وتقديم الرعاية الصحية للمرض ى 

 3 هيئة الصحة دبي 

 راض السرطان   إطالق  وتنفيذ املبادرات  الهادفة إلى  خفض معدل الوفيات بأم 

   ألف من السكان  .  222توفير  البيانات الخاصة بمؤشر   عدد الوفيات  بامراض السرطان  لكل 
 4 وزارة الداخلية و وزارة الدفاع

 ق وتنفيذ املبادرات الهادفة إلى خفض معدل الوفيات بأمراض السرطانال إط. 

 توفير البيانات الخاص بمؤشر عدد الوفيات بأمراض السرطان. 

 .املساهمة في عالج أمراض السرطان وتقديم الرعاية الصحي للمرض ى 

  هيئة الشارقة الصحية

    إطالق  وتنفيذ املبادرات  الهادفة إلى  خفض معدل الوفيات بأمراض السرطان 

   ألف من السكان  .  222توفير  البيانات الخاصة بمؤشر   عدد الوفيات  بامراض السرطان  لكل 

  عالج أمراض  السرطان   وتقديم الرعاية الصحية للمرض ى . املساهمة في 

مستفيات القطاع العام 

ومدينة دبي الطبية و هيئة 

الصحيةالشارقة   

5 

 إطالق  وتنفيذ املبادرات والحمالت  التوعوية   الهادفة إلى  خفض معدل الوفيات بأمراض السرطان 
 –الجمعيات ذات النفع العام 

 الجمعيات النسائية 
6 

 7 سلطات املنطقة الحرة  إطالق  وتنفيذ املبادرات والحمالت  التوعوية   الهادفة إلى  خفض معدل الوفيات بأمراض السرطان  

 8 املركز الوطني لألبحاث  إجراء ألابحاث و الدراسات الالزمة لتطوير  عالج أمراض السرطان  

  فيات بأمراض السرطان   إطالق  وتنفيذ املبادرات  الهادفة إلى  خفض معدل الو 

   ألف من السكان  222متابعة مؤشر   عدد الوفيات  بامراض السرطان  لكل 
 9 املكتب الصحي بديوان الرئاسة 
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 فجحوات/التحليل الحوضع الحالي 

  .املعنيين بتنفيذ السياسة تنسيق عالي املستوى بين كافة .1

  .تطوير الشراكات في كافة املحاور مع القطاع الخاص والهيئات الصحية في الدولة .2

الحاجة إلى مبادرات وأنشطة استراتيجية متخصصة بالوقاية وتعزيز أنماط الحياة الصحية موحدة على  .3

  .كافة املستويات في الدولة

 امل الخطر ودعم بيئة صحية وضع وتنفيذ متابعة السياسات للحد من عو  .4

تطوير وتوسيع خدمات مراكز الرعاية الصحية ألاولية: الكشف املبكر وخدمات إلاقالع عن التدخين  .5

 والرعاية التلطيفية، 

 تطوير خدمات متخصصة ورائدة للتشخيص والعالج وتسهيل الوصول اليها.  .6

 .اض السرطانتوفير أنظمة تأمين تشمل الوقاية والكشف املبكر والعالج ألمر  .7

 في وزارة الصحة ووقاية املجتمع .8
ُ
  .زيادة عدد ألابحاث املتخصصة على مستوى الدولة وخصوصا

  .تطوير نماذج جمع بيانات موحدة أو أنظمة الكترونية لجمع البيانات بدقة وجودة عالية وبالوقت املحدد .9

  .وتطويرها اجراء تحليل للقوى العاملة في الدولة في مجال مكافحة أمراض السرطان .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    إطالق  وتنفيذ املبادرات  الهادفة إلى  خفض معدل الوفيات بأمراض السرطان 

 0ن . إجراء ألابحاث و الدراسات الالزمة لتطوير  عالج أمراض السرطا 
 22 الجامعات و  الكليات 

 إطالق  وتنفيذ املبادرات والحمالت  التوعوية   الهادفة إلى  خفض معدل الوفيات بأمراض السرطان

إلاعالم /البلديات/ 

املواصالت/املالية/ التنمية 

 الاقتصادية/ ألاوقاف وغيرهم

22.  
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 أفضل املمارسات العاملية 

تهدف أفضل املمارسات التي تم اعدادها في هذه السياسة إلى تزويد الوزارة باملمارسات الحالية والتوجهات املستقبلية 

  : على مستوى العالم في مجالت التركيز التالية

 الوقاية من مرض السرطان  

 الكشف املبكر والتشخيص السريع للمرض.  

  ج مرض السرطان والرعاية التلطيفيةعال.   

 قياس أداء فعالية الرعاية الصحية ملرض السرطان.  

 ألابحاث والدراسات الخاصة بمرض السرطان  

 القوى العاملة 

 .الشراكات 

الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية  مجموعة من  املؤسسات الطبيةالتي تم إعدادها شملت املماراسات العاملية  

:مثل  : أمريكا ، كندا ، سنغافورة  ى املستوى املحلي وإلاقليمي والعالمي عل  

 دائرة الصحة أبوظبي 

  مركز الحسين للسرطان 

 National Cancer Center 

 Moffit Cancer Center  

 Colorado Cancer Plan national Cancer Institute 

 National Cancer Center Singapore  
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 قائمة املبادرات 

 جه التركيزأو 
 ألاهةاف املبادرات 

  تعزيز الصحة

 والوقاية

  

سياسات وقوانين لتوفير بيئة داعمة للصحة )توفير الغذاء الصحي، تعزيز النشاط 

  البدني ومكافحة التدخين واملواد املسرطنة(

وقاية وتعزيز صحة مجتمع 

دولة الامارات العربية املتحدة 

 من أمراض السرطان

منها )التدخين والغذاء غير الصحي  بأمراض السرطان: وعوامل إلاختطار حمالت التوعية   

 وغيرها( 

  
 برامج مستدامة لتعزيز أنماط الحياة الصحية: أماكن العمل واملجتمع

  الكشف املبكر

والتشخيص 

والعالج والرعاية 

 املستمرة

  

في مركز  نتوفير وتمويل برامج وقائية )التطعيمات( لخفض العدوى املؤذية للسرطا

 الرعاية الصحية ألاولية

تطوير وتمويل للخدمات الصحية 

)الكشف املبكر ألمراض السرطان 

والتشخيص والعالج والرعاية 

 التلطيفية والدعم(

تمويل وتعزيز خدمات الكشف املبكر للسرطانات ذات ألاولوية )الثدي وعنق الرحم 

 والقولون( في مركز الرعاية الصحية ألاولية 

 وير وتمويل خدمات املشورة لإلقالع عن التدخين في مركز الرعاية الصحية ألاولية. تط

 تطوير وتنسيق نظام التحويل واملتابعة بين مستويات الرعاية الثالثة املختلفة، 

التشخيص والعالج -الوصول للخدمات الصحية املتخصصة  وتسهيلتطوير وتمويل 

 بجميع أنواعه.

 خدمات الرعاية التلطيفية املجتمعية تطوير وتنسيق 

   توفير برامج الدعم املجتمعية للمرض ى وعوائلهم

  قياس ألاداء 

 القوى العاملة 

 البحوث 

 الشراكات 

  

 تطوير وتوفر الكوادر البشرية العاملة املتخصصة في مجال أمراض السرطان

استدامة وابتكار في مكافحة 

 أمراض السرطان
 أبحاث وبائية/ اقتصادية/ سريرية-تكار على مستوى الدولةدعم ألابحاث والاب

 منصات تبادل الخبرات في مجال أمراض السرطان وتعزيز الشراكات املحلية والدولية

تنسيق فعال ذو كفاءة عالية  برنامج وطني للسرطان



                                                                                 

بتخفيض وفيات أمراض السرطان )مؤشر وطني( 0202تحقيق رؤية االمارات  39  

 

 انشاء السجل وطني املوحد السرطان لرصد حالت السرطان
 في مواجهة أمراض السرطان

  
   القياس الفعال ملؤشر معدل الوفيات بأمراض السرطان

 

 ألاهةاف املبادرات  ألانشطة

)التدخين والغذاء والنشاط البدني والعوامل  حمالت توعية واسعة النطاق للتوعية بعوامل إلاختطار 

 املسرطنة( 

بأمراض السرطان: تحوعية   دمالت

منها  الكشف املبكر وعحوامل إلاختطار 

ن والغذاء غير الصحي )التةخي

وقاية وتعزيز  وغيرها(

صحة مجتمع 

دولة الامارات 

العربية املتحدة 

من أمراض 

 السرطان

حمال ت توعية واسعة النطاق للتشجيع لفحوصات الكشف املبكر للسرطان )الثدي وعنق الرحم 

 والقولون(

والتغذية الصحية في أماكن  لتعزيز النشاط البدني-وطنية ومحلية -إطالق برامج مجتمعية مستدامة 

 العمل واملجتمع 

برامج مستةامة لتعزيز أنماط الحيا  

 الصحية: أماكن العمل واملجتمع

متابعة وتطبيق مبادئ اتفاقية منظمة الصحة العاملية إلاطارية بشأن مكافحة التبغ والقانون الاتحادي 

 ئة خالية من التدخين/ التوسيم/ الضرائب(ولئحته التنفيذية في شأن مكافحة التبغ ) حظر الدعاية/ بي

السياسات والقحوانين ومشاريع لتحوفير 

بيئة داعمة للصحة )تحوفير الغذاء 

الصحي، تعزيز النشاط البةني 

 ومكافحة التةخين واملحواد املسرطنة(
 سياسات وقوانين ومعايير بشأن خفض امللح والدهون والسكر وتوفير الخيارات الصحية 

 فض التعرض للعوامل املسرطنة في البيئية وفي أماكن العمل سياسات لخ

 سياسات ومشاريع لتشجيع النشاط البدني 

برامج وقائية )التطعيمات( لخفض  توفير التطعيمات لفيروس الورم الحليمي البشري للفتيات في املدارس )للوقاية من سرطان عنق الرحم(

 العةوى املؤذية للسرطان

تطوير مستمر 

للخدمات  تمحويلو

الصحية ألمراض 

السرطان 

)الكشف املبكر 

والتشخيص 

والعالج والرعاية 

 التلطيفية(

جدول التطعيمات في ألاطفال والفئات ألاكثر عرضة  –توفير التطعيمات لفيروس التهاب الكبد ب 

 لإلصابة. )للوقاية من سرطان الكبد( 

والقولون وعنق الرحم في مراكز الرعاية الصحية  توفير وتوسيع خدمات الكشف املبكر لسرطان الثدي

 بما فيه العيادات املتنقلة-ألاولية

تطحوير وتمحويل خةمات الكشف 

املبكر والتشخيص للسرطانات ذات 

الثةي وعنق الردم  –ألاولحوية 

 والقحولحون.
 تطوير نظام استدعاء الكتروني مركزي للجمهور لخدمات الكشف املبكر 

 التأمين الصحي لكافة الفئات -ف املبكر تمويل خدمات الكش

الكشف املبكر لسرطان الثدي والقولون وعنق  تطوير وتحديث مستمر ألادلة علمية ومعايير لخدمات

 الرحم

تطحوير وتمحويل خةمات الاقالع عن  توفير وتمويل خدمات املشورة والعالج لإلقالع عن التدخين. في مركز الرعاية الصحية ألاولية 

تةخين في املنشآت الصحية في ال

 الةولة
 اعتماد وتطوير ألادلة علمية ومعايير لخدمات املشورة والعالج لإلقالع عن التدخين

تطحوير خةمات الرعاية التلطيفية  توفير وتنسيق خدمات الرعاية التلطيفية في مراكز الرعاية الصحية ألاولية 

 املجتمعية

  
 التلطيفية في خدمات الرعاية املنزلية توفير وتنسيق خدمات الرعاية

تطحوير وتمحويل وتسهيل الحوصحول  زيادة عدد املنشآت واملراكز التخصصية املرجعية )مستوى الثالث( لعالج السرطان والرعاية املستمرة 

-خةمات الصحية املتخصصة لل

 التشخيص والعالج بجميع أنحواعه.
 ين الصحي لكافة الفئاتتقديم التأم-تمويل خدمات التشخيص والعالج

اعتماد ومؤشرات جودة وطنية لخدمات التشخيص والعالج للسرطان/ تقييدهم بالحصول على اعتماد 

 دولي في برامج السرطان 
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الربط الالكتروني )امللف املوحد( للتنسيق بين مقدمي الخدمات الصحية ليضمن تلقي الرعاية في    

ة والخاصةالحكومياملتخصصة  الرعايةمراكز   

تطحوير نظام املتابعة بين مستحويات 

الرعاية املختلفة من الكشف املبكر 

تطوير سياسة مسارات واضحة لإلحالة إلاكلينيكية من مراكز الكشف املبكر عن السرطان إلى الجهات      والتشخيص للعالج.

 جاملعنية بالعالج مع وضع معايير انتظار موحدة من بداية التشخيص حتى العال 

خدمات الدعم النفس ي للمرض ى وذويهم تقدم كجزء أساس ي من الرعاية الصحية وتقدم في جميع 

 مراحل التشخيص والعالج والرعاية املستمرة  

حوفير برامج الةعم وتمكين املرض ى ت

 وعحوائلهم

دعم مجموعات أصدقاء ومساندة مرض ى السرطان وتسهيل وصولهم للمرض ى لتقديم خدمات الدعم 

 لفة )التثقيفية والاجتماعية والنفسية واملادية(املخت

 دعم برامج لتأهيل الناجين من السرطان وعودتهم للعمل واملجتمع  

تنظيم مؤتمرات ورش عمل تخصصية للكوادر الطبية والفنية في مجال الكشف املبكر والتشخيص 

بالتعاون  عايير ومؤشرات الجودة الوطنيةوالعالج والرعاية التلطيفية لضمان التوعية باألدلة العلمية وامل

 مع الشركاء املحليين والدوليين

تطحوير وتحوفر الكحوادر البشرية العاملة 

املتخصصة في مجال أمراض 

 السرطان

استدامة وابتكار 

في مكافحة 

 أمراض السرطان

لسرطان تنظيم مؤتمرات ورش عمل تخصصية للكوادر الطبية والفنية في مجال رصد الوفيات وحالت ا

 املحليين والدوليين مع الشركاء بالتعاون 

تنظيم ودعم تنفيذ برامج تعليمية متخصصة وتطوير املسارات الوظيفية في بعض املجالت )مثال:  

املشورة الوراثية ومتابعة ألامراض املزمنة والرعاية التلطيفية( بالشراكة مع الجامعات والشركاء 

 املحليين والدوليين

راكات مع املؤسسات ألاكاديمية والصحية والبحثية لتحديد ألاولويات ووضع استراتيجية عقد الش

 أبحاث السرطان

-دعم ألابحاث على مستحوى الةولة

 أبحاث وبائية/ اقتصادية/ سريرية

 عقد الشراكات مع الجهات املانحة لتوفير الدعم الالزم إلجراء ألابحاث والدراسات 

 بحاث في مجال السرطانجوائز تشجيع لتحفيز ألا 

منصات تبادل الخبرات مع  استقطاب والتسهيل للمؤسسات الرائدة عامليا لالستثمار في خدمات عالج السرطان في الدولة 

املحلية  –املؤسسات الرائة  

 والعاملية
 الشراكة مع القطاع الخاص لدعم خدمات عالج السرطان في الدولة

خفض مؤشر الوفيات من السرطان واملبادرات )بالتوافق مع الخطة اعتماد السياسة الوطنية ل

 الاستراتيجية الوطنية لألمراض غير السارية(

 برنامج وطني للسرطان

تنسيق فعال ذو 

كفاءة عالية في 

مواجهة أمراض 

 السرطان

 تشكيل لجنة وطنية ملكافحة أمراض السرطان في الدولة

رعية وقياس ألاداء ومتابعته من الجهات الصحية املحلية الفمؤشر الوفيات واملؤشرات اعتماد 

 بالتنسيق مع منظمة الصحة العاملية والجهات املحلية 

السجل وطني املحودة السرطان  انشاء السجل وطني الكتروني لرصد حالت السرطان 

 الدولة مرض السرطان فيحالت إلاصابات الجديدة بإصدار تقرير سنوي عن  لرصة داالت السرطان

القياس الفعال ملؤشر معةل  تطوير نظام الكتروني وطني لجمع بيانات الوفيات من كافة الجهات املعنية بقياس املؤشر

 الحوفيات بأمراض السرطان

 

 

 

 

 

وضع دليل ومعيار علمي لجمع بيانات الوفيات لتحديد البيانات املطلوبة ووضعها في نموذج محدد من 

 قبل املنشآت الصحية
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 ومؤشرات ألاداءبادرات امل

 

 

ألف من السكان 222مبادرات مؤشر عةد وفيات أمراض السرطان لكل   

 

 املبادر  النشاط املؤشر /املقياس

البرنامج الوطني  إعداد سجل وطني ألمراض السرطان .2 نسبة الانجاز في اعداد سجل وطني ألمراض السرطان .2

 للسرطان

 نمط حياة صحيعدد حمالت التوعية والترويج حول اتباع  .2

 نسبة الانجاز في اعداد دليل ارشادي لعالج الادمان على التبغ .0

 عدد الحمالت التثقيفية حول مخاطر استخدام التبغ للشباب .3

 ترويج  فوائد اتباع  نمط حياة صحي .2

 إعداد دليل ارشادي لعالج الادمان على التبغ .0

تثقيف الشباب حول مخاطر استخدام جميع منتجات التبغ،  .3

 ذلك السجائر إلالكترونيةبما في 

رصد عوامل 

 إلاختطار

 عدد حمالت التوعية عن السرطان في أماكن العمل .2

عدد ورش العمل التثقيفية في النوادي واملراكز واملدارس التي  .0

 تم اطالقها

عدد املطبوعات واملنشورات حول مرض السرطان التي تم  .3

 توزيعها

 نسبة املستفيدين من الفئات الامستهدفة .4

 برامج توعوية عن السرطان في أماكن العمل إطالق .2

عقد ورشات العمل التثقيفية في النوادي واملراكز واملدارس  .0

 والجامعات وتكوين نخبة من الطالب املثقفين عن السرطان

إصدار  املطبوعات واملنشورات حول مرض السرطان )عربي ،  .3

 انجليزي ، أردو(

سرطان بالتعاون اطالق الاسبوع الاماراتي للتوعية ضد مرض ال .4

مع  ) اللجنة الخليجية ملكافحة السرطان ( في الاسبوع الاول 

 من فبراير

برنامج التوعية 

 بأمراض السرطان

نسبة املستفيدين من برامج الفحص الوطنية التي تم  .2

 تنفيذها في الفئات املستهدفة

عدد املستفيدين من وحدة الفحص املتنقلة للكشف عن  .0

 وعنق الرحمسرطان الثدي والقولون 

نسبة الانجاز في تطوير نظام إستدعاءالكتروني مركزي  .3

 للجمهور لخدمات الكشف املبكر

نسبة إلانجاز في إعداد دليل معايير موحدة لخدمات الكشف  .4

 املبكر

 عدد وسائل التواصل التي تم التعميم فيها .5

تنفيذ برامج الفحص الوطنية لسرطان الثدي والقولون و عنق  .2

 رئةالرحم وسرطان ال

إطالق وحدة فحص متنقلة لتقديم خدمات شاملة ومريحة  .0

 للكشف عن سرطان الثدي والقولون و عنق الرحم للسكان

تطوير نظام إستدعاءالكتروني مركزي للجمهور لخدمات  .3

 IDالكشف املبكر مرتبط بالهوية 

تحديث وتوحيد معايير لخدمات الكشف املبكر للسرطان  .4

 تابعة جودة الخدمات وألاداءعنق الرحم القولون( و م-)الثدي

 تعميم نتائج واحصائيات فحوصات الكشف املبكر .5

برامج الفحص 

 املبكر للسرطانات

نسبة الانجاز في إعداد  سياسة وطنية ملكافحة أمراض 

 NCPالسرطان 

( ي NCPإعداد سياسة وطنية ملكافحة أمراض السرطان )

الوزارة لإلشراف على تنفيذ استراتيجية مكافحة مرض 

 السرطان

وضع السياسة 

الوطنية ألمراض 

 السرطان 

نسبة الانجاز في وضع سياسة انتظار موحدة من بداية  .2

 .التشخيص حتى العالج

إلاحالة إلاكلينيكية من املراكز وضع سياسة نسبة الانجاز في  .0

واملنشآت املقدمة لخدمات الفحص املبكر وتشخيص مرض 

 عالجية.إلى املنشآت املقدمة للخدمات ال السرطان

 

وضع سياسات انتظار موحدة من بداية التشخيص  حتى  .2

 العالج

وضع سياسة إلاحالة إلاكلينيكية من املراكز واملنشآت املقدمة  .0

إلى   لخدمات الفحص املبكر وتشخيص مرض السرطان

 .املنشآت املقدمة للخدمات العالجية

 

تطوير أنظمة 

إلاحالة الاكلينيكية 

 في منشآت الوزارة

نجاز في وضع سياسة موحدة لتعزيز خدمات الرعاية نسبة الا  

 التلطيفية للسرطان

وضع سياسة موحدة /  خطة تنفيذية لتعزيز خدمات الرعاية 

 التلطيفية للسرطان في الدولة

تطوير خدمات 

الرعاية التلطيفية 

 في الدولة


