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تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

»الصحة« توفر »ممرضني« لعيادات املدارس
عبدالكريم العبداهلل

كشفت مصادر صحية مطلعة لـ »األنباء« عن 
قيام وزارة الصحة بتوفير »ممرضني وممرضات« 
في العيادات املدرسية باملدارس التابعة لوزارة 

التربية، وذلك لسد النقص املوجود بها.
وذكــــرت املصادر ان هذا يأتي بســــبب عدم 
قيام وزارة التربية بالتجديد للشركة التي قامت 
املدرســــية«،  لـ»العيادات  بتزويدها باملمرضني 
مشيرة في الوقت ذاته الى أن وزارة الصحة وفرت 
املمرضني لسد النقص في تلك العيادات املدرسية 
بشــــكل مؤقت الى حني قيام الــــوزارة بالتعاقد 

املباشــــر، والذي رمبا سيستغرق وقتا طويال. 
وأكــــدت املصادر ان توفير وزارة الصحة ألفراد 
الهيئة التمريضية في العيادات املدرسية مبدارس 
وزارة التربية سيشمل مدارس البنني والبنات، 
مبينة ان هذا يأتي من باب التعاون والتنسيق 
املثمر بني اجلهتني لتذليل العقبات أمام الطلبة 
من خالل توفير العناية الطبية الالزمة لهم في 

املدارس حتسبا لوقوع أي طارئ صحي.
اجلدير بالذكر أن اســــتعانة وزارة التربية 
مبمرضي الصحة جاءت بعد قيام األولى بعدم 
التجديد للشركة التي قامت بتزويدها باملمرضني 

لـ»العيادات املدرسية«.

القطان: جلنة للتعليم والتدريب الطبي ألطباء الرعاية 
من غير حاملي شهادات تخصصية في طب العائلة

حنان عبدالمعبود 
عبدالكريم العبداهلل 

اكـــدت الوكيل املســـاعد 
العامة  لشـــؤون الصحـــة 
بـــوزارة الصحـــة د.ماجدة 
القطان تشكيل الوزارة جلنة 
الطبي  للتعليـــم والتدريب 
ألطبـــاء الرعاية األولية من 
غير حملة شهادات تخصصية 
في طـــب العائلة، مبينة أن 
ذلك يأتـــي في إطار اجلهود 
املبذولة لتحســـني مستوى 
اخلدمـــة املقدمـــة للمواطن 
الرعاية  واملقيم في مراكـــز 

الصحية األولية.
وذكـــرت فـــي تصريح 
صحافي أن اخلطوة االولى 
بدأت بتأهيل مدربني للعمل 
البرنامج وتدريبهم في  في 
املستقبل من خالل التعاون 
مع الكلية امللكية للممارسني 
العامني، حيث مت اختيار 12 
البرنامج  مدربا لدخول هذا 

متهيدا لتأهيلهم. 
من جانبه قال عضو كلية 
الرعايـــة الصحيـــة االولية 
واملشرف على قياس جودة 
الدورات التدريبية د. عدنان 
الوقيان ان هناك دورة ستعقد 
على مدى خمســـة أيام وفق 

عدد من املشاركني في احدى ورشات العمل التدريبية 

لإلدارة املركزية للشـــؤون 
الهندسية شـــهريا، وحصر 
األعمال وحتضير املقايسات 
النهائيـــة، والقيام بزيارات 
للســـوق احمللـــي لالطالع 
على املواد، والقيام بزيارات 
اخلاصـــة  للمستشـــفيات 
والعامة لالطالع على أفضل 

األعمال.
كما شـــكل د.السهالوي 
جلنة أخرى ألعمال التأهيل 
واملشاريع اجلديدة والتشغيل 
والصيانة باملراكز الصحية 
في منطقة األحمدي برئاسة 
مراقـــب الشـــؤون اإلدارية 
واملاليـــة، ومقررها رئيس 
الرعايـــة األوليـــة مبنطقة 
األحمـــدي د.فهـــد العازمي، 
وعضويـــة كل مـــن نـــادر 
العريان، ومحمد فؤاد، وعذاري 
الدبـــوس، وناصر العجمي، 
وأحمد سليمان، ومحمد زكي، 

وفيصل املطيري، ورسمية 
بوعباس.

وتختص اللجنة بدراسة 
األعمال املطلوبة باملشاريع 
من الناحية الفنية ودراســــة 
املخططات وجتهيز املقايسات 
العينات  االبتدائية واعتماد 
ومتابعة كل األعمال، واإلشراف 
على تنفيــــذ األعمال من قبل 
املقاولــــني، واملوافقــــة على 
العينــــات املعتمــــدة للمواد 
العمل،  أثنــــاء  املســــتخدمة 
وتسلم األعمال بعد االنتهاء من 
تنفيذها والتأكد من مطابقتها 
للمواصفات، عالوة على كتابة 
الشــــهري  تقاريــــر اإلجناز 
املطلوبــــة لــــإلدارة املركزية 
للشــــؤون الهندسية شهريا، 
وحصر األعمــــال وحتضير 
النهائية، والقيام  املقايسات 
بزيــــارات للســــوق احمللي 

لالطالع على املواد.

وعذبــــي الدبــــوس، وجمانة 
اســــيري، وجاســــم املهنــــا، 
الشــــيخ، واسامة  وعبداهلل 
الى سناء  الوكيل، باالضافة 

العنزي، وسكينة صرخوه.
وتختــــص اللجنــــة التي 
شكلها وكيل وزارة الصحة 
الســــهالوي بدراسة  د.خالد 
االعمال املطلوبة باملشاريع 
من الناحية الفنية ودراســــة 
املخططات وجتهيز املقايسات 
العينات،  االبتدائية واعتماد 
ومتابعة كل األعمال، واإلشراف 
على تنفيــــذ األعمال من قبل 
املقاولــــني واملوافقــــة علــــى 
العينــــات املعتمــــدة للمواد 

املستخدمة أثناء العمل.
كما تختص اللجنة بتسلم 
األعمـــال بعـــد االنتهاء من 
تنفيذها والتأكد من مطابقتها 
للمواصفات، وكتابة التقارير 
عن اإلجناز الشهري املطلوبة 

حنان عبدالمعبود 
عبدالكريم العبداهلل 

أعــــادت وزارة الصحــــة 
تشكيل جلنة دراسة العطاءات 
املقدمة من الشركات الراغبة 
بالتأهيل في توريد األســــرة 
الطبية وتأثيث املستشفيات 
برئاسة مدير إدارة املشتريات 
واملخازن بالوزارة، كما شكلت 
وزارة الصحة جلنة ألعمال 
التأهيل واملشاريع اجلديدة 
والتشــــغيل والصيانــــة في 
العدان مبنطقة  مستشــــفى 
األحمدي الصحية برئاســــة 
مديــــر منطقــــة األحمــــدي 
د.عبداللطيــــف  الصحيــــة 
الســــهلي، وعضوية كل من 
مدير مستشفى العدان د.بدر 
العتيبــــي، ورئيــــس مكتب 
الشــــؤون الهندسية إبراهيم 
النهام، ومحمود سامي محمد، 

د.خالد السهالوي

»الصحة« تعيد تشكيل جلنة دراسة العطاءات
من الشركات الراغبة في التأهيل باملستشفيات

الكويت تشارك العالم اليوم إحياء اليوم العاملي للتوعية به

الفالح: قطاع التخطيط يعمل على وضع
خطة طموحة لإلصالح الصحي في الكويت

املطوع: البيئة املدرسية تلعب دوراً كبيراً في تعزيز صحة القلب

35 مليون شخص حول العالم
يعانون من مرض الزهامير

الصحي فــــي البالد. مضيفا 
ان اخلطة ترتكز على إنشاء 
هيئة صحية مستقلة تشرف 
وتخطط للخدمات الصحية 
وتراقب جودتهــــا في البالد 
ســــواء في القطــــاع العام أو 
الــــى أهمية  اخلاص الفتــــا 
التخطيــــط واملتابعة  قطاع 
في الوزارة انطالقا من اهتمام 
الدولة عموما بتطبيق مفهوم 

التخطيط االستراتيجي. 
وأكد د.الفــــالح ان أهمية 
التخطيــــط واملتابعة برزت 
بوضوح عندما قررت الدولة 
تطبيــــق مفهــــوم التخطيط 
اإلستراتيجي واعتماد نظرة 
مستقبلية بعيدة املدى للدولة 
لغاية 2035 لتحويل الكويت 
إلى مركــــز مالــــي وجتاري 
باملنطقــــة، حيث قــــام قطاع 

إلى خطورة  الوقت نفســــه 
ارتفــــاع محتــــوى الوجبات 
الغذائية من امللح والدهون.

كما أشاد املطوع بالقانون 
اجلديد حلماية البيئة رقم 42 
لســــنة 2014 في شأن حماية 
البيئة والــــذي نصت إحدى 
مواده على حظر التدخني في 
األماكن العامة املغلقة وشبه 

املغلقة.
كما رحب مببادرة شركة 
املطاحــــن واملخابز الكويتية 
بتخفيض محتوى اخلبز من 
امللح وهو أحد املبادرات املهمة 

للوقاية من أمراض القلب.
البيئــــة  ان  وأضــــاف 
املدرســــية تلعب دورا كبيرا 
لتعزيز صحة القلب من خالل 
تطبيــــق مبــــادرات املدارس 
املعززة للصحة والرقابة على 
املقاصف املدرســــية وجتنب 

التخطيط بالوزارة وجميع 
العاملني في إدارة التخطيط 
واملتابعة بجهد كبير لوضع 
خطــــة طموحــــة لإلصالح 
الصحي فــــي الكويت ترتكز 
على إنشــــاء هيئــــة صحية 
مســــتقلة تشــــرف وتخطط 
للخدمــــات الصحية وتراقب 
الكويت ســــواء  جودتها في 
في القطــــاع العام أو القطاع 
اخلاص، ويكون تركيز وزارة 
الصحة على تقدمي اخلدمات 
العامة  العالجية والصحــــة 
والطوارئ الطبية، وقد نالت 
هذه اخلطة ثناء وتقدير من 
كثير من اخلبراء واملستشارين 
العامليني في مجال التخطيط 
الصحي من مختلف دول العالم 
خالل زيارات لهم على فترات 

لوزارة الصحة.

تقدمي الوجبات غير الصحية 
في املقاصف املدرسية.

وذكر املطوع ان جمعية 
القلــــب الكويتيــــة تشــــارك 
فــــي االحتفال  العالــــم  دول 
بيوم القلــــب العاملي في 29 
ســــبتمبر من كل عام، حيث 
يتم االحتفال هذا العام حتت 
شعار البيئة املعززة لصحة 
القلب وهو ما يعني االهتمام 
بجميع السلوكيات الصحية 
البيئيــــة املعززة  والعوامل 

لصحة القلب.
داعيا إلى مضاعفة جهود 
الوزارات واجلهات احلكومية 
وغير احلكوميــــة واملجتمع 
املدني للتوعية واالكتشاف 
املبكــــر لعوامــــل اخلطورة 
املؤثــــرة على صحــــة القلب 
وتطبيق البرامج واملبادرات 

الصحية.

مســــؤولية اخلطة واملتابعة 
للتنفيذ مباشــــرة من وكيل 
الوزارة، حيث ســــبقت دول 
اجلوار فــــي منطقة اخلليج 
الكويت فــــي مجال اإلصالح 
الصحي أسوة مبا مت في دول 
مختلفة من دول العالم، كما 
أدرك القائمون على اخلدمات 
الصحية في تلــــك الدول أن 
اإلصــــالح الصحــــي مطلب 
أساســــي وليس حيويا، وال 
ميكن إغفالــــه أو تأجيله من 
أجل إيجاد مجتمعات صحية 
ينعم فيها األفراد بأســــلوب 

حياة وسلوك صحي. 
وقــــال الفــــالح إن قطاع 
التخطيــــط بالــــوزارة ممثل 
بــــإدارة التخطيط واملتابعة 
يقوم بجهد كبير على وضع 
خطة طموحة تعنى باإلصالح 

من كل عام أن احملافظة على 
صحة القلــــب تبدأ من خالل 
االلتزام مبمارســــة الرياضة 
بصــــورة منتظمة في جميع 
العمــــر واحملافظة  مراحــــل 
علــــى تناول كميــــات كافية 
من اخلضروات والفواكه في 
الغذائية والتوقف  الوجبات 
التبغ  التدخني وتعاطي  عن 
وجتنب التعــــرض للتدخني 

السلبي.
كما أشاد بحرص الكويت 
ممثلة بــــوزارة الصحة على 
االلتــــزام باإلعالن  جتديــــد 
السياســــي الصادر عن األمم 
املتحدة في سبتمبر 2011 بشأن 
الوقاية والتصدي لألمراض 
املزمنة غير املعدية وعوامل 
العالقة بها  اخلطــــورة ذات 
محذرا مــــن مخاطر التدخني 
وتعاطي التبــــغ، ومنبها في 

حنان عبدالمعبود 
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اعتبــــر الوكيل املســــاعد 
لشــــؤون اجلودة والتطوير 
بــــوزارة الصحــــة د.وليــــد 
الفالح أن قرار وزير الصحة 
د.علي العبيدي رقم 2014/156 
الصــــادر فــــي 16 ســــبتمبر 
اجلاري والــــذي تنص املادة 
الثانية منه على نقل تبعية 
التخطيــــط واملتابعة  إدارة 
الوزارة مباشرة يعد  لوكيل 
خطوة أولى لوضع األمور في 
نصابها الصحيح فيما يتعلق 
بالتخطيط واملتابعة في وزارة 
الصحة، وهو أيضا اعتراف 
صريح ومباشــــر من الوزير 
بأهمية اخلطة التنموية لوزارة 
الصحة، وأهميــــة أن تكون 
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دعـــا رئيـــس جمعيـــة 
الكويتيـــة فيصل  القلـــب 
املواطنني واملقيمني  املطوع 
لالهتمام بصحة قلوبهم من 
الســـلوكيات  خالل تعزيز 
الصحيـــة واالبتعـــاد عن 
عوامل اخلطورة التي تؤثر 
سلبا على صحة القلب وفي 
التدخني وتعاطي  مقدمتها 
التبغ بكل صوره وأشكاله 
والتغذيـــة غيـــر الصحية 
واحملتوية على نسب عالية 
من الدهون واألمالح باإلضافة 

إلى اخلمول البدني.
وذكر املطوع في تصريح 
له مبناسبة االحتفال باليوم 
العاملــــي للوقاية من أمراض 
القلب والذي يوافق 29 سبتمبر 

الكويت ـ كونا: تشـــارك 
الكويت العالم اليوم احياء 
اليوم العاملي للتوعية مبرض 
الزهامير بغية التعرف على 
حتديات وصعوبـــات هذا 
املرض وتســـليط الضوء 
على معانـــاة املرضى حول 
الســـعي  العالـــم ووجوب 
الدؤوب الى تعزيز الرعاية 
الصحية وزيادة الدعم ملرضى 

الزهامير وذويهم. 
واعتـــادت مؤسســـات 
عاملية تعنى مبواجهة هذا 
املرض منذ عام 1984 تنظيم 
أنشطة في 21 سبتمبر سنويا 
التوعية  تتمحـــور حـــول 
باملرض والتعامل معه، ويتم  
احياء اليوم العاملي للتوعية 
العام  الزهامير هذا  مبرض 
حتت شـــعار »هل باالمكان 
تقليل خطر اإلصابة؟« بهدف 
لفت األنظار الى هذا املرض 
اآلخـــذ في االنتشـــار حول 

العالم. 
ويعرف مرض الزهامير 
الـــذي اكتشـــفه د.آلويـــز 
ألزهاميـــر عـــام 1906 بأنه 
خلل باملخ، وانتظر العالم 60 
عاما حتى مت اعتباره مرضا 
وليس شيخوخة طبيعية 
وظـــل 20 عاما أخرى حتى 
بدأ الباحثون يركزون على 
مخ املرضى ملعرفة أسبابه، 
حيث يســـبب اضطرابا في 
الذاكرة نتيجة لتدمير اخلاليا 
العصبية في املخ ومرد ذلك 
الى أسباب جينية وبيئية 

وفيسيولوجية. 
ويعانـــي مـــن مـــرض 
الزهامير نحـــو 35 مليون 
شخص حول العالم واملتوقع 
أن يرتفع هذا العدد الى 115 
مليونا بحلـــول عام 2050 
حســـب تقديرات اجلمعية 

االملانية للزهامير. 
وعرف الزهامير مبرض 
الشـــيخوخة( الن  )خرف 
احتمال االصابـــة به يزداد 
مع التقـــدم في العمر حيث 

تصل نسبة االصابة به الى 
50% بني االشخاص في سن 

85 عاما وما فوق. 
الزهامير حتى   ويعـــد 
اآلن مرضا عضاال ال شـــفاء 
منه وهو من أكثر االمراض 
شـــيوعا عند كبار الســـن 
حيث يصيـــب املخ ويعمل 
على تدميـــر الذاكرة ويفقد 
االنسان قدرته على التركيز 

والتعلم. 
وهناك ثالثة أنواع ملرض 
الزهاميـــر هـــي »الزهامير 
املتأخـــر« االكثر شـــيوعا 
ويبـــدأ عادة عند ســـن 65 
فمـــا فـــوق ويســـمى عند 
االصابة به قبل هذه السن 
بـ »الزهامير املبكر« وعادة 
الزهامير  ما يعاني مرضى 
املبكر أمراضا عصبية عدة 
الثالث فيســـمى  النوع  أما 
العائلي« وهو  »الزهاميـــر 

نادر وموروث. 
قـــال رئيس  من جانبه 
رابطة جراحة املخ واالعصاب 
ورئيس اجلمعيات العربية 
جلراحـــة املـــخ واالعصاب 
د.يوســـف  االستشـــاري 
العوضي انه ال سبب مؤكدا 
لالصابـــة بالزهامير اال أن 
العلماء يرون انه مع تقدم 
العمر تترســـب بروتينات 
»نشوانية« لها بنية تعرف 
بـ»صفيحات بيتا املطوية« 
وتتراكـــم داخـــل اخلاليـــا 
العصبية املركزية في الدماغ 

مما يؤدي الى خلل. 
الذي  التلف  وأضاف ان 
يحصل للدمـــاغ يؤثر على 
ألياف االعصاب التي توصل 
االشارات فال توصل السيالة 
العصبية بشـــكل ســـليم 
وبالتالـــي تتلـــف االماكن 
الذاكرة في  املســـؤولة عن 

الدماغ. 
وأوضح انه عندما يصاب 
االنسان بالزهامير فان خاليا 
دماغه تتقلـــص وتنكمش 
وتضمر في االماكن املسؤولة 

عن الذاكرة واالدراك والتفكير 
واتخاذ القرار. 

وذكر ان للمرض اسبابا 
وراثيـــة حيـــث لوحظ ان 
فرصـــة االصابة بالزهامير 
تتضاعف عند االشـــخاص 
الذين اصيـــب احد اقاربهم 
بخرف الشيخوخة مقارنة 

بغيرهم من االشخاص. 
العلمـــاء  وأوضـــح ان 
استدلوا استدالال كبيرا على 
ان اصابـــات الرأس القوية 
تزيد مـــن احتمال االصابة 
بالزهامير كما بينوا ان اصابة 
الشخص بأمراض تؤثر على 
اوعيته الدموية في املخ ممكن 
ان تؤدي لإلصابة بالزهامير 

ايضا. 
ان  العوضـــي  والحـــظ 
العوامل التي تزيد من خطر 
االصابـــة بأمـــراض القلب 
التي تزيد  تتشابه مع تلك 
من مخاطر االصابة مبرض 
الزهامير ومنها ارتفاع ضغط 
الدم وفرط الكوليسترول في 
الدم ومرض الســـكري غير 

املتوازن.

د.وليد الفالح

فيصل املطوع

د.يوسف العوضي

تخطيط مسبق وجيد روعيت 
فيه أهداف برنامج التدريب 
واحتياجات املشاركني، حيث 
مت طـــرح مبـــادئ التدريب 
والتعليم االساســـية والتي 
يحتاجها املدربون، واشتملت 
طرق التدريب على اجلوانب 
النظرية والعملية باإلضافة 
إلى النقاش وتبادل اخلبرات 
واآلراء.  بدورها، قالت رئيس 
كلية الرعاية الصحية االولية 
مبعهد الكويت لالختصاصات 
الدويســـان:  الطبية د.هدى 
إنـــه بنـــاء علـــى تعليمات 
وكيل وزارة الصحة د. خالد 

السهالوي بدأت ورشات العمل 
التدريبية االكادميية لتدريب 
أطباء العائلة ليكونوا املدربني 
املعتمدين في برنامج التعليم 
والتدريب املوازي للممارسني 
العامني في الرعاية الصحية 
االوليـــة جلميـــع املناطق 
الصحية بالكويت بالتعاون 
بني كليـــة الرعاية الصحية 
ملعهد الكويت لالختصاصات 
الطبيـــة وبني الكلية امللكية 
البريطانيـــة للممارســـني 

العامني.
وذكرت أنـــه مت االنتهاء 
من الـــدورة االولى بتدريب 

12 طبيب عائلة من اصل 50 
طبيب عائلة ليكونوا النواة 
في مشروع تدريب املدربني 
املوازي  التدريب  لبرنامـــج 
للممارسني العامني العاملني 
في مراكـــز الصحية االولية 
املناطق الصحية  في جميع 
بتوجيهات من وكيل الصحة 
واشراف ومتابعة من جلنة 
التدريـــب املـــوازي لوزارة 
الصحة برئاسة وكيل الصحة 
واشـــراف الوكيل املســـاعد 
العامة  لشـــؤون الصحـــة 
د.ماجدة القطان، ورئيس قسم 
التطوير املهنـــي والتدريب 
فـــي االدارة الفنية بالوزارة 
د.ياسمني عبدالغفور، ومدير 
االدارة املركزيـــة للرعايـــة 
الصحية االولية، ورؤســـاء 
الرعايـــة الصحية  وحـــدة 
االولية من كل منطقة صحية 
بالتعـــاون مع كلية الرعاية 
الصحية االولية ملعهد الكويت 
لالختصاصات الطبية. وبينت 
انه مت االتفاق والتعاون بني 
كلية الرعاية الصحية االولية 
وبني الكلية امللكية البريطانية 
للمارسني العامني بتدريب 50 
طبيب عائلة من كل املناطق 
الصحيه مـــن خالل دورات 
تدريبية اكادميية بالكويت.


