توصيات املؤتمرالعلمي الدولي الرابع للجمعية السعودية لطب الطوارئ
جدة  6-2فبراير 2019ميالدي
تهديكم الجمعية السعودية لطب الطوارئ أطيب تحياتها و تقديرها ،و نبارك ألسرة طب الطوارئ في بلدنا الحبيب
النجاح الكبير للمؤتمر العلمي الرابع للجمعية السعودية لطب الطوارئ و الذي بلغ عدد الحضور في فعالياته الى
اكثر من  1200مشارك على مدار الخمسة أيام ( 6-2فبراير .)2019
 .1اعتماد التوصيات املقدمة من مؤتمر الجمعية في طرق االنعاش في الحاالت الحرجة واالصابات
كممارسات سريرية داخل اقسام الطوارئ.
 .2واعتبارها منهجا معتمدا في التعليم الطبي وفتح باب التخصص في هذا املحال داخل اململكة.
 .3اعادة تفعيل النقل االسعافي الطائر وسن انظمة في دواعي االستخدام وطرق النقل االمن وادخال برامج
تدريبية متقدمة في هذا التخصص.
 .4تاسيس قواعد بيانات وسجالت صحية متخصصة بالحاالت الطارئة للخروج ببيانات اوضح وادق عن
مدى انتشارها والحاجة للتحكم فيها وتسهيل اجراء البحوث الطبية عليها.
 .5سن قوانين ملنع انتشار حوادث التنمر بين الطواقم واملمارسين الصحيين.
 .6مراجعة االشتراطات التدريبية االلزامية للممارسيين الصحيين في طب الطوارئ من دورات دعم الحياة
واالصابات وخاصة للحاصلين على تدريب معتمد في تخصص طب الطوارئ واالكتفاء بالساعات
التعليمية املقدمة باملؤتمرات العلمية املتخصصة في طب الطوارئ.
 .7ادخال مناهج االسعافات االولية والسالمة املنزلية في التعليم العام.
 .8زيادة البرامج التثقيفية والتوعية فيما يخص التعرض للسموم والحوادث املنزلية و زيادة االهتمام بطرق
وقاية االطفال منها.
 .9دعم وتسهيل الوصول ملراكز املحاكاة السريرية لجميع املمارسين والقطاعات في جميع مناطق اململكة.

 .10دعم تخصص تمريض الطوارئ واالهتمام بالتعليم الطبي املتقدم واملتخصص فيه .ودعم تخصص
املمرض املتقدم.
 .11تقوية دور التمريض السعودي في أقسام الطوارئ وإعطاءهم الفرصة التخاذ قرارات على مستوى قيادي
فيما يخص عملهم واحتياجاتهم لالرتقاء بمستواهم الفني والعلمي.
 .12ايجاد طرق ووسائل لجذب التمريض السعودي للعمل في أقسام الطوارئ والتي من ضمنها مراجعة سلم
الرواتب لهم او اعطاءهم بدالت اعلى عن التمريض في األقسام االخرى.
 .13ادخال صحة املمارس كمنهج في التعليم الطبي .واالهتمام به من االستنزاف البدني والذهني ملساعدته في
تقديم رعاية طبية امنه واستمراره في العمل االكلينيكي لسنوات اطول بدون ارهاق.
 .14مراجعة معايير االداء املطلوبة من اقسام الطوارئ واملمارسين الصحيين لتكون اكثر مرانة ومرتبطة
بحاالت طبية ومعتمدة على ادلة وبراهين حتى يشارك املمارسين الصحيين في تنفيذها .ويراعى فيها اختالف
اقسام الطوارئ ونوعية الحاالت.
 .15دعم وتطوير استخدام وسائل االتصال الحديثة بين املرض ى واملمارسين الصحيين لتقديم االستشارات
الطبية لتقليل استخدام اقسام الطوارئ بالزيارات الغير طارئة.
 .16اشراك املجتمع في اتخاذ القرارات الطبية وتوعيتهم في االجراءات الطبية.
 .17توعية املجتمع في كيفية التعامل مع االمراض املستعصية وادخال طرق حديثة لدعم املرض ى واسرهم في
اللحظات االخيرة من الحياة.
 .18التعاون بين الجهات الرسمية والقطاعات الصحية في التوعية بمخاطر املخدرات وخاصة الحديث منها
والتعاون في منع انتشارها .وسن قوانين االبالغ عنها لحماية املجتمع.

و هللا املوفق،،،

