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افتتح عيادتي األنف واألذن وعيادتي النطق والسمع في مركز سعد العبداهلل الصحي

العبيدي: 14 مركزًا بالكويت تضم عيادات أنف وأذن 
وحنجرة.. واالنتهاء من مبنى السمع والنطق في »العدان«

د.علي العبيدي والنائب سلطان اللغيصم مع احلضور في االفتتاح

جولة داخل القسم 

افتتاح العيادات التخصصية 
الرعاي���ة الصحية  مبراكز 
األولية، إلتاح���ة اخلدمات 
الصحي���ة بالتخصص���ات 
املختلفة للمواطنني واملقيمني 
بالقرب من مناطق سكنهم، 
الس���كان  وتقدميها جلميع 
دون متييز بسهولة ويسر 
ووفقا ألحدث املعايير العاملية 
جلودة الرعاية الصحية التي 
الوزارة والعاملني  حترص 
بها على االلتزام بتطبيقها 
الطبي���ة والفنية  بأبعادها 

واإلدارية واإلنسانية.
العبي���دي: لقد  وأردف 
بلغت نسبة مراكز الرعاية 
الصحية األولية التي يوجد 
بها عيادات تخصصية حوالي 
20% م���ن إجمال���ي املراكز 
الصحية على مستوى جميع 
املناط���ق، بينم���ا جتاوزت 
النسبة 30% على مستوى 
منطقة اجلهراء الصحية، كما 
انه جار العمل وبالتنسيق 
مع مجالس األقسام الطبية 
التخصصية على التوسع في 
افتتاح عيادات تخصصية 
جديدة على مستوى املراكز 
الصحي���ة، لتض���اف إل���ى 
التخصصات احلالية، وهي 

األمراض اجللدية واملزمنة 
والصحة النفس���ية واألنف 
واألذن واحلنجرة واجلراحة 
البولية والعظام  واملسالك 
العيادات  والعيون لتزويد 
الطبية  بالك���وادر  اجلديدة 
والفني���ة  والتمريضي���ة 
املتخصصة ووضع وتطبيق 
سياس���ات وبروتوكوالت 
العمل والتنسيق مع األقسام 
الطبية باملستشفيات لتوفير 
األدوية والتجهيزات احلديثة 

للتشخيص والعالج.
من جانبه، أشاد النائب 
س���لطان اللغيصم بافتتاح 
العي���ادات التخصصية في 
مركز سعد العبداهلل، حيث 
ستقدم خدمات مميزة ألهالي 
اجله���راء، مبين���ا ان هناك 
مشاريع صحية على مستوى 
وزارة الصحة، حيث سترى 
النور قريب���ا، الفتا الى ان 
هناك شركة ستقوم بإنشاء 

مستشفى اجلهراء اجلديد.
بدوره، قالت رئيس مركز 
العلي للسمع  الشيخ سالم 
الهيفي ان  والنطق د.عبير 
افتتاح العيادات في منطقة 
اجلهراء يعد هدف الى تخفيف 
العبء عن األهالي واملرضى 

في منطقة اجلهراء.
 م���ن جانبه، قال رئيس 
مركز سعد العبداهلل الصحي 
د.مالك النبه���ان ان افتتاح 
عيادات النطق والسمع في 
املركز يعد جزءا من أقسام 
األنف واألذن واحلنجرة في 
مركز الشيخ س���الم العلي 
للس���مع والنطق، الفتا الى 
انه مت افتتاح العيادات في 
شهر أكتوبر املاضي، مبينا 
ان القسم يخدم أهالي منطقة 
اجلهراء بش���كل عام، وانه 
يجب حتوي���ل املرضى لنا 
عن طريق مركز الشيخ سالم 
العلي ف���ي منطقة الصباح 

الصحية.

انه مت تشكيل اللجنة املنظمة 
للعمل، حيث ستجتمع قريبا 
كذلك الس���تكمال اخلدمات 
القطاعات  الصحي���ة ف���ي 

واملرافق الصحية.
وق���ال في كلمة له خالل 
حف���ل االفتت���اح »انه يأتي 
ضم���ن برنام���ج ال���وزارة 
واحلكومة للتطوير املستمر 
الرعاية الصحية،  ملنظومة 
وحتقيق التغطية الصحية 
الشاملة باخلدمات الصحية 
وعدالة توزيعها على جميع 
احملافظات واملناطق السكنية 
في البالد«، مضيفا ان افتتاح 
هذه العيادات يعتبر إضافة 
جديدة للخدمات والبرامج 
الوقائية والعالجية املقدمة 
باملرك���ز الصح���ي، والتي 
العام وطب  تتضمن الطب 
العائل���ة ورعاي���ة األمومة 
واألس���نان  والطفول���ة 
والتطعيم���ات واملختبرات 
والصيدلية، مبينا ان املركز 
السابعة صباحا  يعمل من 

وحتى منتصف الليل.
وأشار إلى ان هذا االفتتاح 
يتوافق مع خط���ة الوزارة 
الرعاي���ة  وإس���تراتيجية 
الصحية األولية للتوسع في 

حنان عبدالمعبود

أكد وزير الصحة د.علي 
العبي���دي ان ع���دد املراكز 
الصحية التي تضم عيادات 
أن���ف وأذن وحنج���رة في 
مناطق الكويت تبلغ 14 مركزا 
صحيا، مبينا ان هناك أيضا 
مراكز بها أكث���ر من عيادة 
وذلك خلدمة أهالي الكويت، 
بخالف العيادات التخصصية 
األخرى اخلاص���ة لعيادات 
األن���ف واألذن واحلنجرة 
ف���ي جميع املستش���فيات، 
افتتح أخيرا عيادات  حيث 
لألنف واألذن واحلنجرة في 

املستشفى األميري.
العبي���دي في  وأعل���ن 
تصري���ح له عل���ى هامش 
افتتاح عيادتي األنف واألذن 
واحلنجرة، وعيادتي النطق 
والس���مع في مركز س���عد 
العبداهلل الصحي بحضور 
اللغيصم  النائب س���لطان 
عن االنتهاء من إنشاء مبنى 
متكام���ل للس���مع والنطق 
على مس���احة 1000 متر في 
مستشفى العدان والذي يقدم 
خدمات السمع والنطق ألهالي 
إلى  منطقة األحمدي، الفتا 
انه مت التوس���ع في افتتاح 
عيادات تخصصية للسمع 
الرعاية  والنطق في مراكز 
األولية، وذلك لتخفيف العبء 
عن املرض���ى والذهاب الى 
املستشفيات، كذلك لتوفير 
اخلدمة بشكل قريب للمرضى، 
حيث مت افتتاح قسم في مركز 
النفيس���ي الصحي، مبينا 
ان هذه اخلدمات اإلضافية 
تخدم س���كان منطقة سعد 
العبداهلل الصحي. كما لفت 
العبيدي إلى تدش���ني جلنة 
النفس���ية  وطنية للرعاية 
تضم الكثير من األخصائيني 
النفسيني واجلهات األخرى، 
وسترى النور قريبا، مبينا 

على هامش تدشني حملة للتبرع بالدم

ً الدوسري: افتتاح الصيدلية املركزية مبستشفى مبارك قريبا
احلديث يوجد في مستشفى 
مبارك الكبير فقط مبنطقة 
الشرق األوس���ط بكاملها، 
وس���يكون مث���ل جترب���ة 
ميكن لل���دول القريبة التي 
تود إضافة هذا النظام إلى 
خدماته���ا زيارتنا لالطالع 
افتتاح  عليه، وكش���ف أن 
الصيدلية س���يكون قريبا 
جدا حي���ث مت االنتهاء من 
إعادة التأهيل، وحاليا جتري 
الترتيبات مع الوزارة إلمتام 
االفتت���اح الرس���مي قريبا 
بوجود وزير الصحة د.علي 
الوزارة  العبيدي ووكي���ل 
د.خالد السهالوي. وأردف 
الدوس���ري أن كلفة اجلهاز 
مجانية في الوقت احلالي، 
الوحيدة في  التجربة  ألنها 
الشرق األوسط، ومت عملها 
بكلفة مجانية مقابل جتربة 
اخلدمة وبعدها سيتم توفيره 
مبقاب���ل في املستش���فيات 
األخ���رى وكلف���ة اجله���از 
التقريبية نح���و 150 ألف 
دينار، ومت وضعه بطلب من 

املستشفى واتفاقية لتجربته 
عل���ى أرض الواقع حتى ال 
تتم املجازفة بسعر اجلهاز 
وهو مبل���غ ضخم، وقد مت 
تفعيل اخلدمة باجلهاز منذ 
يومني، حيث وضعنا فترة 
جتريبية تتراوح بني شهر 
إن أثبت  و3 أشهر وبعدها 
جناحه ستتم مخاطبة باقي 
املستشفيات حول التجربة 

لتحذو حذونا.
من جانبه، شدد مدير منطقة 
حولي الصحية د.عبدالعزيز 
التبرع  الفرهود على أهمية 
بالدم حرصا على توفير الدم 
في بنك الدم املركزي خاصة 
العديد من املرضى  أن هناك 
الذين يحتاجون إلى نقل الدم 
باستمرار مثل مرضى تكسر 
الدم املنجلي والثالسيميا، كما 
يحتاج بعض املرضى الى نقل 
الصفائح الدموية أو البالزما 
إلى  بشكل مستمر باإلضافة 
حاجة ضحايا حوادث السير 
الى نقل  والعمليات اخلطرة 

الدم.

للعالج بالعيادة حيث ينزل 
بشكل مباشر على اجلهاز، 
والذي يضم »روبوت« آليا، 
وعليه يتم استخالص الدواء 
وتوفيره للصيدلي وتسليمه 
للمراج���ع مما يس���اهم في 
سرعة إجناز وصرف األدوية 
وتالفي األخطاء أو صرف 
ال���دواء اخلطأ وكذلك يقلل 
من مشاكل نقص املوظفني 
في بعض األوقات وبعض 

األيام.
وأض���اف أن هذا اجلهاز 

حنان عبدالمعبود

أعلن مدير مستش���فى 
الكبير د.حس���ن  مب���ارك 
ق���رب  ع���ن  الدوس���ري 
افتتاح الصيدلية املركزية 
باملستش���فى بع���د إعادة 
تأهيلها، مبينا أن الصيدلية 
مت تزويده���ا بجهاز حديث 
لصرف األدوية متصل وخدمة 
النظام اآللي باملستش���فى، 
الى أن اجلهاز يعتبر  الفتا 
الش���رق  مبنطق���ة  األول 
األوسط. وقال الدوسري في 
تصريح له على هامش حملة 
للتبرع بالدم أقامها مستشفى 
الكبير حتت رعاية  مبارك 
مدير منطقة حولي الصحية 
د.عبدالعزيز الفرهود حتت 
عنوان »تبرع بالدم.. تبرع 
باحلي���اة« بحض���ور مدير 
مستش���فى مب���ارك الكبير 
د.حسن الدوسري وبالتعاون 
مع بنك الدم املركزي وقسم 
املختبرات إن آلية عمل اجلهاز 
تب���دأ مع وص���ف الطبيب 

د.عبدالعزيز الفرهود ود.حسن الدوسري خالل إطالق احلملة

حنان عبدالمعبود

أعلنت مديرة اإلدارة املركزية للرعاية 
الصحية األولية د.رحاب الوطيان أن 
أحدث التقارير الصادرة عن منظمة 
الصحة العاملية تشير إلى أن معدل 

االنتشار العاملي للتوحد يبلغ 62 لكل 
عشرة آالف، مبينة أن هذا يعني أنه 

على مستوى العالم هناك طفل واحد من 
بني 160 طفال يندرج حتت فئة املصابني 

بالتوحد.
وقالت في كلمة لها على هامش 
رعايتها احملاضرة التي أقامها 

مركز الكويت للتوحد صباح أمس 
للمعلمني واإلخصائيني وأولياء األمور 

واملتطوعني، حتت شعار »غير«، مبناسبة 
االحتفال باليوم العاملي ملرضى التوحد 

املوافق 7 أبريل من كل عام أن هذا 
يعني أهمية إدراك حجم املشكلة ووضع 
وحتديث السياسات الالزمة للتشخيص 

املبكر واالستجابة لالحتياجات الصحية 
والتعليمية واالجتماعية، من جانب 

األسرة واملجتمع والوزارات وجمعيات 
النفع العام.

وأكدت أن هذه املبادرة تعبر عن تكاتف 
جهود وزارة الصحة ومختلف وزارات 

الدولة واجلهات احلكومية واملجتمع 
املدني وجمعيات النفع العام للتوعية 

بالتوحد وإلقاء الضوء على مسؤوليات 
وواجبات اجلميع بهذا الشأن. 

ً الوطيان: طفل من بني 160 مصاب بالتوحد عامليا

 د.رحاب الوطيان

الق����وة لديه وتالفي أس����باب 
الضع����ف. وأضافت ان عملية 
التقومي حتدد املتعلمني الذين 
أتقنوا املهارات األساسية والذين 

تعثروا.
وعلي����ه يق����وم التوجي����ه 
بالتنسيق مع اإلدارة املدرسية 
بإعداد خط����ة عالجية لتنمية 
امله����ارات املقررة عليهم ضمن 

اخلطة الدراسية.
واتفق املجلس على أال تكون 
عملي����ة التقومي ف����ي املرحلة 
االبتدائية بالصورة الس����ابقة 
من حيث الضغط النفسي على 
الطالب وأس����رته والعمل على 
تهيئة األجواء املناسبة من خالل 
توزيع الدرجات بطريقة مناسبة 
بني االختبار واألعمال تش����مل 
متابعة شفوية وأنشطة تربوية 
واختبارات قصيرة متكنه في 
نهاية األمر من اكتساب املفاهيم 
واالجتاهات واملهارات والقيم 

والعادات.
وبنينّ الوكيل املساعد للمناهج 
والبحوث التربوية د.س����عود 
احلرب����ي ان اللجن����ة الفني����ة 
ملتابعة تنفي����ذ خطة املرحلة 
االبتدائية قامت بوضع خطة 
زمني����ة مبرمجة للعمل، حيث 
مت تشكيل جلان فرعية تختص 
بإعادة النظر في الئحة التقومي 
وإعداد دليل مرجعي للحصص 
إلى وضع  اإلثرائية باإلضافة 
معايير وأسس الختيار معلمي 
املرحلة االبتدائية. مبينا انه مت 
تقدمي مقترح على شكل إطار 
وجدول يتضمن توزيع الدرجات 

بقيمة 102822 دينارا. 
واشار إلى أن بيت الزكاة 
قام خالل شهر مارس عام 2014 
بتوزيع 93430 كيلو غرام أرز - 
40080 كيلو غرام سكر - 4528 
كيلو غرام عدس - 9338 علبة 
زيت - 550 علبة حليب بودر 
- 26206 دجاج���ات - 2395 
كرتون دجاج مسحب - 26608 
علب معجون طماطم - 3762 
باكيت شاي - 18798 علبة جنب 
- 36 ثالجة - 15 مكيفا - 23 
غسالة - 25 طباخا مع فرن 
- 3 برادات ماء - 1000 قطعة 
أدوات منزلية - 2152 قطعة 
مالبس، وأكد الشراح أن قسم 
االستالم والتخزين التابع إلدارة 
املشاريع والهيئات احمللية في 
البيت يوفر من خالل فرعيه 
املواد  الساملية واألندلس  في 
الغذائية على مدار العام لألسر 
واحلاالت التي يكفلها البيت، 
وذلك حس���ب نوع املساعدة 
الت���ي يقرها بيت الزكاة وفقا 
لالئحة الصرف، للتخفيف من 
األعباء املالية امللقاة على كاهل 
التكافل  األسر، وتفعيال ملبدأ 

االجتماعي.
مش���روع  أن  وأوض���ح 
التبرعات العينية يتم الصرف 
عليه من خالل مشروع الصدقة 
اجلاري���ة وتبرعات أحد كبار 
احملسنني لبيت الزكاة واتفاقية 
مصرفي اإلطعام والكس���وة 
املبرمة بني بيت الزكاة واألمانة 

العامة لألوقاف. 
كما أوضح أن املشروع أيضا 
يتم متويله م���ن خالل تبرع 
بعض الشركات واملؤسسات 

وال شك أنه ال يخلو مجتمع 
من األغنياء والفقراء، ولذلك 
قال النبي ژ حني بعث معاذا 
إلى اليم���ن: »إنك تأتي قوما 
أهل كتاب فادعهم إلى شهادة 
أن ال إله إال اهلل وأني رسول 
اهلل، ف���إن ه���م أطاعوا لذلك 
فأعلمهم أن اهلل افترض عليهم 
5 صلوات في اليوم والليلة 
فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم 
أن اهلل افترض عليهم صدقة 
في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم 

وترد على فقرائهم«.
إلى  وأش���ار الصويل���ح 
أن للزكاة ش���روطا وأحكاما 
منها م���ا يتعلق باملال ومنها 
ما يتعلق باملعطي ومنها ما 

يتعلق باآلخذ.
والزكاة ف���ي اللغة تعني 
البرك���ة والنم���اء والطهارة 

والصالح.
وفي الش���رع تطلق على 

خالل اجتماع مجلس وكالء التربية

استفادت منه 6342 أسرة يكفلها البيت

املليفي: فتح باب التسجيل للتعاقدات 
احمللية شاملة »البدون« األسبوع املقبل

الشراح: بيت الزكاة أنفق 188980 دينارًا 
على مشروع التبرعات العينية مارس املاضي

الصويلح: للزكاة أحكام منها ما يتعلق باملال 
ومنها ما يتعلق باملعطي ومنها ما يتعلق باآلخذ

وآليات التقومي.
وقال احلربي إنه طلب من 
اللجنة إعادة توزيع الدرجات 
على الفترات الدراسية ووضع 
تقومي لالختبارات والتطبيقات 

شفوية وحتريرية ومتابعة.
من ناحية أخرى، عرضت 
مدير ع����ام منطق����ة األحمدي 
التعليمية منى الصالل أعمال 
جلنة الدليل ألعمال الكنترول 
)ابتدائي � متوس����ط � ثانوي( 
لصفوف النقل والثانوية العامة 
والتعليم الديني، حيث بينت أن 
الدليل إرشادي وتوثيقي آللية 
العم����ل بالكنت����روالت وغرفة 
الس����حب في جمي����ع املراحل 
انه ينظم  التعليمية. مضيفة 
مهام وواجبات جميع العاملني 
بكل مرحلة من مراحل التعليم 

املختلفة والقائمني عليها.

واألفراد ماديا أو عينيا بهذه 
املواد، الفتا إلى وجود تعاون 
بني البيت و6 جمعيات تعاونية 
لتوفير التموين ل� 2537 أسرة 
كويتية ومن فئة غير محددي 

اجلنسية.
الش���راح بأن قسم  وأفاد 
االستالم والتخزين يعمل على 
تذليل عملية صرف الس���لع 
الغذائية واالستهالكية الرئيسة 
لألسر املس���تحقة، من خالل 
فرعيه في الساملية واألندلس، 
املواد  القسم بتخزين  ويقوم 
الغذائية وف���ق أحدث الطرق 
التخزيني���ة املتبع���ة عامليا، 
ويحرص على نظافة األدوات 
املستخدمة في عمليات التعبئة 
والتحميل والنقل والتنزيل، 
وهو ما كل���ل بحصول بيت 
الزكاة على ش���هادة س���المة 
األغذية ايزو 22000 - 2005 

خالل عام 2009.

أداء ح���ق واجب ف���ي أموال 
مخصوص���ة عل���ى وج���ه 
مخصوص ويعتبر في وجوبه 

احلول والنصاب.

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

وجه وزير التربية ووزير 
التعليم العال����ي أحمد املليفي 
قطاع التعلي����م العام إلى فتح 
التعاقدات احمللية حلملة  باب 
الش����هادات اجلامعية الراغبني 
بالعم����ل في س����لك التدريس 
وفتح ب����اب التس����جيل لغير 
محددي اجلنسية كذلك ضمن 
التخصصات املطلوبة وإعطائهم 
األولوي����ة، وتأجيل التعاقدات 
اخلارجية حل����ني االنتهاء من 

التعاقدات الداخلية.
ج����اء ذلك خالل ترؤس����ه 
اجتم����اع مجلس الوكالء أمس 
األول في »التربية«، بحضور 
القيادي����ني واملس����ؤولني في 

الوزارة.
من جانبه، قال مدير إدارة 
التنسيق رومي الهزاع إنه سيتم 
اإلع����الن في األس����بوع املقبل 
وباالتفاق مع قطاع الش����ؤون 
اإلداري����ة ع����ن التخصصات 
املطلوب����ة، وذل����ك م����ن خالل 

الصحف احمللية اليومية.
إلى ذلك، ناق����ش املجلس 
الوثيق����ة  التعدي����الت عل����ى 
األساسية للمرحلة االبتدائية، 
وقد بينت رئيسة اللجنة مدير 
عام منطقة اجلهراء التعليمية 
فاطمة الكندري ان عملية التقومي 
مستمرة في كل موقف دراسي 
للوقوف على جوانب الضعف 
وليس الغرض األساسي وضع 
درجة للمتعلم لتقدير جناحه 
أو رسوبه وإمنا تعزيز جوانب 

اليزال بيت الزكاة مستمرا 
التبرعات  في تنفيذ مشروع 
العينية إلمداد األسر التابعة له 
باملواد الغذائية واالستهالكية 
إلى جانب بعض  الرئيس���ة، 
الكهربائية،  املنزلية  األجهزة 
للتيسير عليها وتقدمي كل ما 
يلزم لس���د حاجتها وتوفير 
العيش الك���رمي لها على مدار 

العام.
من جانبه، قال مدير إدارة 
املشاريع والهيئات احمللية في 
بيت الزكاة عادل الش���راح إن 
البيت أنفق خالل شهر مارس 
املاضي ما جملته 188980 دينارا 
على مشروع التبرعات العينية، 
وقدم املشروع مساعدات ل� 6342 
أسرة مستحقة، حيث تشمل 
املواد الغذائية كاألرز والسكر 
والزيت والدج���اج واللحوم 
واحلليب والعدس ومعجون 
الطماطم والش���اي واملالبس، 
املنزلية  وبع���ض األجه���زة 
التكييف والثالجات  كأجهزة 
إلى  والطباخ���ات، باإلضافة 
اس���تفادة 94 أس���رة شهريا 
من امل���واد الغذائية التي يتم 
صرفها عبر نظام الكوبونات 
مبوجب االتفاقية املبرمة بني 
بيت ال���زكاة واألمانة العامة 
الروضة  لألوقاف وجمعي���ة 

وحولي التعاونية.
وأضاف الش���راح أن بيت 
ال���زكاة تس���لم تبرعات من 
متبرعني، عب���ارة عن طباخ 
مع فرن وش���واية وغساالت 
وسكر ومكيفات وأرز وثالجات 
وصدور مس���حب وش���اي 
ومالب���س وأدوات منزلي���ة، 

قال مدير مكتب الشؤون 
الشرعية في بيت الزكاة الشيخ 
جابر الصويلح : إن اإلسالم 
قد عن���ي باملجتمع في كتابه 
وسنة نبيه، ومتثل ذلك بأوامر 
وفرائض وشعائر اهتم اإلسالم 
بتطبي���ق املجتمع لها، وتعد 
فريضة الزكاة من أوائل تلك 
الفرائض والشعائر التي حرص 
اإلسالم على نشرها وأدائها في 
املجتمع شأنها شأن الصالة، 
ففي آيات القرآن الكرمي جند 
املولى � تبارك وتعالى � يدعو 
عباده إلى إقامة الصالة وإيتاء 
الزكاة، يقول تعالى: )الذين 
إن مكناهم في األرض أقاموا 
الزكاة وأمروا  الصالة وآتوا 
باملعروف ونه���وا عن املنكر 
وهلل عاقبة األمور(، فالزكاة هي 
إحدى ركائز املجتمع ودعامة 
من دعائمه وبها تتمثل احملبة 
واإلخاء والترابط بني أفراده، 

أحمد املليفي

عادل الشراح

جابر الصويلح

اللغيصم: هناك 
مشاريع صحية 

على مستوى
وزارة الصحة

سترى

النور قريباً


