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د.جاسم المطوع

خالل فعاليات يوم امللصق العلمي األول مبستشفى الفروانية

احلربي: بدء التدريب على إنقاذ احلاالت احلرجة ونقلها إلى الطائرات العمودية

ارجاء املستشفى. وذكر أنه مت 
حتديث املكتبة الطبية وتوفير 
خدمة االنترنت، كما مت افتتاح 
مكتب الدعم التقني للمحاضرين 
واالطباء، وافتتاح املسرح وقاعة 
احملاضرات باملستشفى، شاكرا 
وزير الصحة د.علي العبيدي 

على رعاية الفعاليات.
من ناحيتها، قالت استشاري 
االطفال ومقرر اللجنة العلمية 
مبستشفى الفروانية د.حصة 
الكن����دري أن اللجن����ة تهت����م 
بالتعليم الطبي املستمر للعاملني 
وتوعي����ة املرضى وعقد ورش 
العمل واحملاض����رات وتنظيم 
املؤمترات ودعم البحث العلمي 
باملستش����فى. واضاف����ت: يوم 
امللص����ق العلمي األول هو أحد 
اجنازات اللجن����ة ويهدف الى 
حتفيز االطباء والفنيني وجميع 
العاملني باملستشفى على البحث 
العلمي واالستفادة من املستجدات 
العلمية احلديثة لتقدمي خدمة 

افضل للمرضى.

د.احلربي بأنه مت تكرمي الكوادر 
الطبية والفنية في مستشفى 
الفروانية، وذلك بعد قيامهم بعمل 
بحوث طبية وعلمية، مشيرا الى 
ان وزارة الصحة تشجع على 
التعليم الطبي املستمر، مشيدا 
بجهود ادارة الفروانية الصحية 
واملستشفى على حتفيز االطباء 
لعمل االبحاث العلمية، علما بأنه 
مت عمل ما يقارب 60 بحثا، ومت 
اختي����ار البح����وث الفائزة من 
خالل جلنة متخصصة لتقييم 
واختيار االبحاث االفضل التي 
كان عددها 6 لعمل بوسترات. 
بدوره، كشف مدير مستشفى 
الفروانية د.حمود الزعبي عن 
انتهاء املرحلة االخيرة حلوادث 
املستش����فى، والتي ستش����مل 
عيادات العظام والعيون واالنف 
واالذن واحلنجرة واالس����نان 
واالشعة وبدء التشغيل االولي 
له����ا، معلن����ا في الوق����ت ذاته 
عن تش����غيل خدمة االنترنت 
الالسلكية »واي فاي« بجميع 

االنتظار مواعيد طويلة األمد، 
علما بأن هذا النظام سوف يكون 
له مردود إيجابي كبير من ناحية 
اس����تفادة املرضى الكبرى من 
العالج املركز خالل فترة قصيرة، 
ع����الوة على املردود النفس����ي 
للمريض وأهالي املرضى، فضال 
عن ان هذا االمر سوف يقلل من 
عناء دخول املرضى للمستشفيات 
وعالجهم في العيادات اخلارجية 
بنفس اليوم. واكد احلربي وجود 
خطة إلدخال عي����ادات »عالج 
التكامل احلس����ي« بداية العام 
املقبل، والتي ستشمل وجود 4 
عيادات في 4 مستشفيات، علما 
بأن هذا النوع من العالج يعتمد 
على التركيز وحتفيز احلواس 
اخلمس للمرضى الذين يعانون 
من »الشلل الدماغي - التوحد 
ال����رأس وغيرها«،  - إصابات 
مبينا أن هذه الطريقة ستؤدي 
الى استفادة املرضى استفادة 
كبيرة. وعن يوم امللصق االول 
في مستش����فى الفروانية، افاد 

قبل خب����راء عامليني لهم خبرة 
في عملية اإلسعاف اجلوي على 
كيفية عمل موق����ع آمن »بحد 
أدنى لنصف قطر محدد حول 
مهبط الطائرة« لهبوط الطائرة 
العمودية بقرب موقع احلدث 
لتجنب أي إصاب����ات خطيرة 
جانبية قد حتدث لألش����خاص 
أو السيارات التي قد تكون قريبة 
من موقع احلدث، علما بأن هذا 
املوقع اآلمن يكون جاهزا قبل ٥ 
دقائق من هبوط الطائرة، بحيث 
سيكون هناك اتصال بني كابنت 
الطائرة واملنسق املوجود في 
املوق����ع. وأعلن عن بدء العالج 
اليومي الشامل في اقسام العالج 
الطبيعي باملستشفيات بداية 
الع����ام املقبل، مش����يرا الى انه 
يتمثل بعالج املرضى مبختلف 
التخصصات »الطب الطبيعي - 
العالج الطبيعي -العالج بالعمل 
- ع����الج التخاطب - صعوبة 
البلع وغيرها« بيوم واحد حتت 
برنامج متكامل ومنظم بدل من 

عبدالكريم العبداهلل

كشف الوكيل املساعد لشؤون 
اخلدمات الطبية املساندة بوزارة 
الصحة د.جمال احلربي عن بدء 
تدريب املسعفني واملمرضني من 
قبل خب����راء عامليني عن كيفية 
التعام����ل في إنقاذ وإس����عاف 
احل����االت احلرج����ة، باالضافة 
ال����ى التعامل معه����ا من خالل 
نقلهم من املوقع الى الطائرات 
العمودية، وأيضا كيفية التعامل 
مع هذه احلاالت خالل الطيران 
الى أن تصل بأمان الى املهابط 
املخصصة لها في املستشفيات 
الرئيس����ية، مبينا أنه مت عمل 
جتارب هبوط في مستشفيات 
اجلهراء والعدان. وذكر احلربي 
في تصريح صحافي على هامش 
فعاليات ي����وم امللصق العلمي 
االول في مستشفى الفروانية 
حتت رعاية وزير الصحة د.علي 
العبيدي انه مت تدريب بعض 
العاملني ب����وزارة الداخلية من 

د.جمال احلربي متوسطا احلضور                )قاسم باشا(د.جمال احلربي يكرم احد الفائزين

ناب عن الدويري في افتتاح أعمال اللجنة اخلليجية

آني: البرنامج املوحد لتسجيل الدواء يضمن جودة وأمان األدوية
طرح السياس���ات اجلديدة 
التس���جيل  املتبعة بش���أن 
املوح���د لالدوي���ة واضافة 
اي طرق اخ���رى جديدة من 
شأنها احملافظة على مأمونية 

الدواء.
م���ن جانبه، اك���د مراقب 
التسجيل واإلفراج لألدوية 
بإدارة الرقابة الدوائية د.رامي 
بهبهاني ان االجتماع سيناقش 
مراجع���ة الالئحة التنفيذية 
للعمل لدى اللجنة اخلليجية 
املوحدة، الفتا الى ان الهدف 
من هذه اللجنة التسهيل على 
ش���ركات األدوية عوضا عن 
التنقل من دولة إلى أخرى في 
دول اخلليج حيث جتتمع 6 
دول ومت عمل جتانس كامل 
بينها لكل متطلبات تسجيل 
األدوية في دول اخلليج ومن 
ثم تت���م مراجعتها مراجعة 
علمي���ة وتقني���ة بحتة مع 
التحلي���ل، ومن ث���م يعطى 
الضوء األخض���ر للبيع في 
س���وق األدوي���ة اخلليجية 
التس���عيرة  إلى  باإلضاف���ة 
الدوائي���ة حيث هناك فريق 
عمل آخ���ر منبثق من جلنة 
التسجيل املركزي للتسعير 

اخلليجي.

واعتماد الدليل اخلليجي لنظام 
ترميز األدوية وحتديث الدليل 
الداخلية، باإلضافة  للنشرة 
إلى إجراء الدراسات الشاملة 
والعلمية لتكون ضمن ملف 
املس���تحضر عن���د تقدميه 
لتس���جيل املس���تحضرات 
املعنية، فضال عن قياس مدى 
قبول الدراسات املعمولة خالل 
العشرة اعوام املاضية، سواء 
كانت دراسات ثباتية او تكافؤا 
حيويا، والنظ���ر في زيادة 
رسوم تس���جيل الشركات، 
مبينا ان االجتماع سيش���هد 

الدول األعضاء، مشددا على 
ان البرنامج املوحد لتسجيل 
الدواء ف���ي اخلليج تقوم به 
اللجنة املركزية للتس���جيل 
الدوائي لضم���ان التأكد من 
جودة وفاعلية وأمان الدواء 
ودق���ة املعلوم���ات منذ عام 
1998، فض���ال ع���ن احلرص 
على تصنيعه حسب التصنيع 

اجليد للدواء.
وأشار اني إلى أن اللجنة 
تعمل عل���ى اعتماد حتديث 
الدلي���ل اإلرش���ادي إلعادة 
تسجيل املستحضرات الدوائية 

حدث���ت عاملي���ا بخصوص 
إجراءات تسجيل الشركات 
الدوائية ومنتجاتها. ولفت الى 
أن اجتماعات اللجان اخلليجية 
حتظى بدعم واهتمام وزراء 
الصح���ة اخلليجيني، الذين 
أصدروا ع���دة قرارات تؤكد 
على أهمية وض���ع وتنفيذ 
البرامج اخلليجية في مجال 

التسجيل املركزي.
وح���دة  وأض���اف»ان 
التسجيل هي وحدة ديناميكية 
مستمرة تتطلب عمال يوميا 
م���ا دام هنالك تس���جيل في 

حنان عبد المعبود

الرقابة  إدارة  أكد مدي���ر 
الدوائي���ة في وزارة الصحة 
اللجنة  آن���ي أن  د.فيص���ل 
اخلليجي���ة املركزية قامت 
التس���جيل  بتحديث الئحة 
املركزي لألدوي���ة لتتواكب 
مع هذه املستجدات ودراسة 
الثبات والتكاف���ؤ احليوي 
الدوائية،  وزيارة الشركات 
موضح���ا ان���ه مت إص���دار 
دليل ملتابع���ة الدواء ملا بعد 
التسويق، بهدف بحث اآلثار 
اجلانبية أو جودة الدواء أو 
األخطاء الدوائية مع ضرورة 
العمل على استخدام النماذج 
املذكورة ف���ي كتيب متابعة 

الدواء ما بعد التسويق.
وقال آني في كلمة له ألقاها 
نائبا عن وكيل وزارة الصحة 
املساعد للشؤون الفنية عضو 
الهيئة التنفيذية ملجلس وزراء 
الصحة لدول مجلس التعاون 
د.قيس الدويري خالل افتتاح 
االجتماع 69 للجنة اخلليجية 
الدوائي  املركزية للتسجيل 
ال���ذي عقد امس ف���ي فندق 
الريجنسي، » ان هذا التحديث 
جاء نظرا للمستجدات التي 

د. فيصل آني اللجنة اخلليجية املركزية للتسجيل الدوائي              )احمد علي(

اخلواري: فحص 2077 سيدة بأشعة املاموجرام بينهن 12 حالة سرطان ثدي
النتائج ايجابة بنسبة %70. 
وس���وف تؤخذ تلك النتائج 
بعني االعتبار حتى نستطيع 
الوصول للسيدات وحتفيزهم 
للحضور ملراكز البرنامج لعمل 

فحص املاموجرام.
اجلدي���ر بالذك���ر انه منذ 
انط���الق البرنام���ج الوطني 
للكش���ف املبكر ع���ن امراض 
الث���دي بالكويت ف���ي ابريل 
املاضي مت فحص 2077 سيدة 
بأشعة املاموجرام ومن بينهن 
مت تشخيص 12 حالة سرطان 
ث���دي مت حتويلهن الى مركز 
الكوي���ت ملكافحة الس���رطان 

للعالج.

البقية )%13(  اما  االتصاالت، 
فكانت بدون موعد خالل أيام 
التوعية باملراكز. وباستفسارنا 
عن عملية اخذ املوعد هاتفيا 
فان 9٥% يعتقدون انها كانت 
بسيطة و93% اقروا بسهولة 
الوصول الى مراكز الفحص. 
وبس���ؤالنا عن مستوى عمل 
الفني���ات باملراكز، 99% كانت 
اجاباتهم ب���أن الفنيات كانوا 
متعاون���ني معه���م وبانه مت 
ش���رح عمل الفحص من قبل 
الفنيات. وأخيرا استفسرنا ما 
اذا كانت صفحتنا االكترونية 
وكتيباتنا حتم���ل معلومات 
البرنامج وكانت  كافية ع���ن 

للسيدات عن مرض سرطان 
الثدي وكيفية الفحص الذاتي 
للثدي وكذلك توزيع الكتيبات 

اإلرشادية.
وأش���ارت في تصريح لها 
الى أن نتائج االستبيان جاءت 
كاآلتي: 6٥% من السيدات كانت 
من الفئة لعمرية 41-٥0 عاما 
و78% من املستوى التعليمي 
دبلوم او جامعي. اما من حيث 
منطقة الس���كن فان الغالبية 
كانت من منطقة حولي الصحية 
بنسبة 46%. اما بالنسبة لكيفية 
حصول الس���يدة على فحص 
املاموجرام فإن األغلبية )%86( 
كانت عن طريق االتصال مبركز 

داخل املراك���ز الصحية التي 
حتتوي على وحدات الكشف 
املبكر عن امراض الثدي التابعة 
للبرنامج الوطني للكشف املبكر 
عن أم���راض الثدي بالكويت 
وهي في مركز العقيلة الصحي 
مبنطقة االحم���دي الصحية، 
ومركز الزه���راء الصحي في 
منطقة حولي الصحية، ومركز 
النعيم الصح���ي في منطقة 
اجله���راء الصحي���ة ومركز 
خيط���ان اجلنوب���ي الصحي 
الفروانية الصحية،  مبنطقة 
حيث مت استقبال السيدات في 
املراكز لعمل املاموجرام بدون 
موعد مسبق واعطاء إرشادات 
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أعلنت استش���اري أشعة 
البرنامج  كلينيكية ورئيسة 
املبكر عن  الوطني للكش���ف 
أمراض الثدي رئيس���ة قسم 
االشعة في مستشفى االمراض 
السارية د.هناء اخلواري عن 
عمل اس���تبيان بالتعاون مع 
املكت���ب اإلعالمي ف���ي وزارة 
التوعية  الصحة عن حمل���ة 
التي أقامها البرنامج في اكتوبر 
املاضي مبناسبة الشهر العاملي 
لس���رطان الثدي حتت شعار 
»فحصك اآلن يعني األمان«، 
والتي تضمنت اقامة أيام توعية 

د.هناء اخلواري

جتارب حياتية

فتاة كانت لها عالقة حب بشاب فتقدم للزواج 
منها فرفضته أمها، وأجبرتها على الزواج من 

ابن عمها باعتبار أنه من نفس العائلة ومن 
أسرة غنية، ولكنها اكتشفت بعد زواجها منه 
أن لديه عالقات نسائية مع بنات الهوى وأنه 
بخيل ماليا، فلما واجهته بالعالقات أنكر في 

بداية الزواج ولكنه أقر بها بعد ذلك، وقال 
لها هذا ما يسعدني فإن شئت صبرت وإن 

شئت طلقتك، فرجعت ألمها ورفضت فكرة 
الطالق خوفا من كالم الناس، واستمرت 
تقاوم انحرافه ملدة عشر سنوات ولكنها 

يئست من تغييره فبدأت تفكر في العودة 
للشاب الذي كانت حتبه قبل زواجها، فدخلت 

علي باستشارة وعرضت علي ما تفكر فيه، 
فقلت لها: إياك أن تفعلي وال تعاجلي اخلطأ 

بخطأ مثله فإن هذا الفعل يغضب اهلل تعالى، 
فاقترحت عليها في حالة رغبتها في الرجوع 
للشاب الذي كانت حتبه أن تطلب الطالق من 

زوجها ثم تتزوج من كانت حتبه، قالت إن 
الشاب الذي كنت أحبه إلى اآلن لم يتزوج من 
حبه لي ورفض أي زواج من بعدي، قلت لها: 

إذن أنصحك بالطالق فهو خير لك، وانتهى 
اللقاء. 

وبعد سنتني رجعت وقالت أريد أن أصارحك 
بشيء، قلت لها: تفضلي، قالت: الصراحة لقد 
تواصلت مع الشاب الذي كان يحبني وصار 

لي سنتني أخرج معه في نهاية األسبوع وهو 
يصرف علي ويشتري لي الهدايا، قلت لها: 
وهل مت الطالق بينك وبني زوجك؟ سكتت 
ثم ترددت فقالت: الصراحة ال، استمررت 

مع زوجي ومع عشيقي، قلت لها: إذن 
بدأت املعركة، قالت: أي معركة؟ قلت: لقد 
أدخلت نفسك مبعركة مع اهلل تعالى بفعل 
هذه الكبيرة، قالت: ماذا أفعل فأنا أخشى 

كالم الناس وأهلي كذلك، فماذا يقولون 
عني »مطلقة، مجنونة تركت زوجها صاحب 
املنصب، مغفلة تركت مصدر عزها ألنه له 

وجاهة بالبلد، ظاملة شتت ولديها«، وغيرها من 
العبارات التي تعمل مفعول السكاكني وأنت 

تعرف مجتمعنا وتعرف كالم الناس، فسكت.
فقالت: اخترت أن أستمر في عالقتي مع 

زوجي كواجهة اجتماعية، ويعيش كل واحد 
منا حياته اخلاصة وحده، قلت: ولكنك جعلت 

املجتمع وكالم الناس مقدما على كالم رب 
الناس، أما زوجك فإن اهلل سيحاسبه وأنت 

تعرفني عقوبة الزناة فقد رآهم النبي ژ 
ليلة اإلسراء واملعراج في »التنور يحرقون« 

فزوجك قبل أن يكون من سكنى التنور، وأنت 
من املفروض أال تقبلي بهذا، وانتهى اللقاء.
وبعد خمس سنوات رجعت إلّي وهي تبكي 

بكاء مرا وتقول: لقد توفي أحد أوالدي بحادث 
سيارة وفقدت أعز أبنائي علي وبقي لي ولد 
واحد فقط، فسكت ولم أتكلم، فبادرت هي 
باحلديث وقالت: أعرف ماذا تريد أن تقول، 

انك دخلت في معركة حتاربني بها اهلل تعالى 
بسبب استمراري مع العشيق بعالقة محرمة، 
قلت: أوال عّظم اهلل أجرك بوفاة ولدك، وثانيا: 

إن اهلل تعالى يرسل للعبد رسائل في الدنيا 
حتى يفيق من غفلته ويرجع لربه، فقد تكون 

الرسالة »خسارة مالية أو مرضا أو وفاة عزيز 
أو مصيبة«، كل هذه رسائل ربانية ومازلت 

أكرر نصيحتي لك: اطلبي الطالق من زوجك 
وتزوجي عشيقك، فإنه أفضل لك في دنياك 
وآخرتك، قالت: وكيف أواجه املجتمع؟ وماذا 

أقول للناس؟ وأنت تعرف مكانتنا في املجتمع 
وعائلتنا من أغنى العائالت ورجالنا أصحاب 

مناصب بالدولة، قلت: ولكن صحتك وسالمة 
إميانك وقلبك أولى من ذلك كله، ثم ان هذا 

الطالق ليس أول طالق بعائلتك، فإذا تكلم عنك 
الناس واجهيهم وكوني قوية، ولكن ال تدخلي 

في معركة مع اهلل بفعلك للحرام، وانتهى 
اللقاء.

وبعد ثالث سنوات دخلت علي وهي شاحبة 
الوجه، فقلت لها: خير إن شاء اهلل، قالت: لقد 
أصبت مبرض خطير وال بد من السفر خارج 

بلدي للعالج، وقد تخلى زوجي عني وعن دفع 
مصاريف العالج، قلت: وماذا ستفعلني؟ قالت: 

عشيقي قال لي انه سيتكفل بعالجي، قلت: 
وهل مازلت مستمرة مع عشيقك؟ سكتت فترة 
طويلة ولم تتكلم، ثم قلت لها: عرفت اجلواب، 

ال داعي للحديث، ولكن ما زلت أقول لك 
اطلبي الطالق واتركي كالم الناس عنك جانبا، 
)فرضا الناس غاية ال تدرك ورضا رب الناس 
غاية تدرك(، وجلست تبكي وتقول: يا ليتني 

أخذت بكالمك من زمان، قلت مازال في الوقت 
سعة، املهم أن تتخذي قرارا اآلن بطلب الطالق 

والزواج من عشيقك ثم سافري مع عشيقك 
وليتكفل بعالجك كامال، قالت هو قال لي هذا، 

وانتهى اللقاء. 
أعرف أن القارئ يريد أن يعرف نهاية القصة 

ولكني أنا شخصيا ال أعرف نهايتها، فهي 
اآلن في مرحلة العالج ونسأل اهلل لها التوبة 

وتصحيح املسار والشفاء، وقد استأذنتها بأن 
أكتب قصتها فوافقت مع إخباري بأن أخفي 
بعض املعلومات وأضيف قليال على الرواية 
حتى ال يكتشف أمرها، وقد فعلت ذلك بناء 

على وصيتها ولكنني لم أخل مبحتوى احلدث 
نفسه حتى تكون القصة عبرة ملن يعتبر، املهم 

أن نعلم أن اهلل ميلي للظالم حتى إذا أخذه لم 
يفلته.

خوفًا من كالم 
الناس..

دمّرت حياتها

الزعبي: االنتهاء 
من املرحلة الثالثة 
حلوادث مستشفى 

الفروانية

الكندري: امللصق 
العلمي األول يهدف 

إلى حتفيز األطباء 
والفنيني على 
البحث العلمي

»وكالء الصحة« يستدعي مجالس األقسام الطبية ملناقشة جتهيز »جابر األحمد«
عليه����ا و»حتديثها« وفق آخر 

املستجدات.
وب����ني د.العبداله����ادي أن 
اجتماع مجلس وكالء الصحة 
ناقش ايضا خطة عمل الوزارة 
على ض����وء احتياجات العمل 
مع مجالس االقس����ام الطبية، 
الفتا ال����ى ان الوزير العبيدي 
حري����ص كل احل����رص على 
تطوي����ر اخلدم����ات الصحية، 
ورفع مستواها لتقدمي افضل 
خدمة للمواطنني واملقيمني من 

املرضى واملراجعني.

ادارة املستشفى من حيث القوة 
التشغيلية، وغيرها.

وأف����اد د.العبدالهادي بأن 
الوزي����ر العبي����دي ناقش مع 
رؤساء مجالس االقسام الطبية 
توزيع األطباء باملستشفيات 
وفق احتياجات االقسام، حيث 
وجه بان يكون التوزيع عادال 
ليخدم املرض����ى واملراجعني، 
مؤك����دا أن الوزي����ر العبيدي 
ش����دد على مراجعة طلبيات 
االقسام بشكل دوري لضمان 
عدم مرور فترة زمنية طويلة 

وذكر وكيل وزارة الصحة 
املساعد للش����ؤون القانونية، 
القانوني للوزارة  واملستشار 
العبداله����ادي في  د.محم����ود 
تصريح صحافي على هامش 
اجتماع مجلس وكالء الصحة 
امس أن مجلس الوكالء برئاسة 
الوزير د.علي العبيدي استمع 
من مجالس االقس����ام الطبية 
باملستشفيات الى شرح مفصل 
حول احتياجات مستشفى جابر 
األحمد، مشيرا الى انه مت التطرق 
ايضا خالل االجتماع للبدائل في 

حنان عبدالمعبود
عبدالكريم العبداهلل

استدعى وزير الصحة د.علي 
العبيدي رؤساء مجالس األقسام 
الطبية باملستشفيات حلضور 
اجتماع مجلس وكالء الصحة 
برئاسته وذلك ملناقشة خطة 
جتهيز مستشفى جابر األحمد، 
والوقوف على جميع املعوقات 
واإلجراءات الالزمة لتس����يير 
العمل باملشروع واالنتهاء منه 

بأسرع وقت ممكن.
د. محمود العبدالهادي د. علي العبيدي


