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)قاسم باشا( سمو رئيس الوزراء خالل جولة داخل املستشفى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك ود.علي العبيدي يفتتحان املستشفى 

رئيس مجلس الوزراء افتتح مستشفى الرازي اجلديد بتكلفة 32 مليوناً و45 ألف دينار تقريباً

مستشفى جابر للكويتيني فقط.. ومليار دينار تكلفة املشاريع الصحية املقبلة

والصب����اح والفرواني����ة وابن 
سينا واالميري ومركز الكويت 
ملكافحة الس����رطان، ، مش����يرا 
إل����ى أن وزارة الصحة متمثلة 
بالشؤون الهندسية تتابع بكثب 
جميع االعمال االنشائية متابعة 
حثيثة، وال تأل����و جهدا بإزالة 
املعوقات التي تقف أمام املشاريع، 
مؤكدا أن ه����ذا اجلهد توج بأن 
يرى مستشفى الرازي النور، 
والذي يعد من أوائل املشاريع 
التنموي����ة التي مت اجنازها في 
القطاع الصحي، وذلك حسب 
اخلطة االمنائية للدولة بتطوير 
وتوس����عة وبناء املستشفيات 
داخل الكويت لتواكب الزيادة 

السكانية والتوسع العمراني.
وأكد أن املشاريع التنموية 
الصحية تسير حسب اخلطة، 
وأنه سيتم االنتهاء منها في املدة 
احملددة مع الشركات القائمة على 
املش����روع، حيث مت حتى اآلن 
اجناز 8% من مستشفى األميري، 
و7% من مستشفى الصباح، و%5 
في كل من مستشفى الفروانية 
ومركز الكويت ملكافحة السرطان 
ومستشفى األمراض السارية، 
مشيرا إلى أن جميع املشاريع 
الصحية تالقي االهتمام واملتابعة 
من احلكومة وعلى رأسها سمو 
الش����يخ جابر املب����ارك ووزير 
الصحة علي العبيدي ووكيل 
الوزارة خالد السهالوي، وذلك 
لتطوير القطاع الصحي ورفع 
اجلودة والتوسعة السريرية 
خلدم����ة املواطن����ني واملقيمني 

والزائرين في الكويت.

التخصصي العالي في جراحة 
العظ����ام، مضيف����ا: وتواصل 
الوزارة من خ����الل االتفاقيات 
الطبية مع املراكز واجلامعات 
واملستش����فيات العاملية، ومن 
خالل برنامج استقدام األطباء 
االستشاريني العامليني وإقامة 
املؤمترات الطبية ومواكبة أحدث 
املستجدات العلمية والتطوير 
املس����تمر لألداء الطبي والفني 

واالستثمار في الصحة.
وذكر العبيدي أن ما يوفره 
مشروع مستشفى الرازي اجلديد 
من امكانات طبية وفنية، يدعم 
تعزيز قدرات النظام الصحي 
لالستجابة ألحد التحديات املهمة 
في خطة التنمية املس����تدامة، 
وهو حت����دي التصدي لألعباء 
املترتبة على اإلصابات والوفيات 
واإلعاقات الناجتة عن حوادث 
السير، والتي دعت منظمة األمم 
املتحدة مبوجب قرار اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة الصادر في 
ابريل 2014، إلى التصدي لها من 
خالل وضع خطط عمل متعددة 
احملاور يتم تنفيذها خالل العقد 
احلالي للسالمة على الطرق من 
2011 � 2020، ومبا يتضمنه هذا 
االلتزام م����ن توعية واجراءات 
وتوفي����ر اإلمكان����ات الالزمة 

لإلسعاف.
م����ن جانبه، كش����ف وكيل 
وزارة الصحة املساعد للشؤون 
الهندس����ية م.ناجي الصقر، أن 
اخلطة اإلمنائية لوزارة الصحة 
تتضمن عددا من املشاريع قيد 
اإلنشاء، منها مستشفيات العدان 

للتنمية الشاملة املستدامة ترتكز 
على الصحة مبفهومها الشامل 
وأبعادها املتعددة طوال مراحل 
العمر، وهو ما أكده الهدف الثالث 
من هذه األهداف، وما تضمنته 
األهداف الستة عشر األخرى، 
وهو ما يضعنا جميعا أمام العديد 
من التحديات خالل الس����نوات 
اخلمسة عشر املقبلة، الستمرار 
حتقيق االجنازات واالستفادة 

من الفرص املتاحة.
وأش����ار إلى حرص الوزارة 
على إع����داد وتأهي����ل الكوادر 
الوطنية الطبية املتخصصة في 
تخصص جراحة العظام، مبينا 
أنه مت استحداث البورد الكويتي 
جلراحة العظام حتت مظلة معهد 
الكويت لالختصاصات الطبية 
منذ عام 2010، الفتا إلى أن عدد 
األطباء امللتحقني بالبرنامج بلغ 
حوالي 33 طبيبا، في حني بلغ 
عدد األطباء املبتعثني للدراسات 
العلي����ا بتخص����ص العظ����ام 
باجلامع����ات العاملية املرموقة 
حوالي 8 أطباء، خالل اخلمس 
سنوات املاضية، موضحا أنه قد 
حصل على البورد الكويتي في 
جراحة العظام 7 أطباء، وحصل 
على مؤهالت تخصصية عليا في 

جراحة العظام 5 أطباء.
وأعل����ن العبيدي أنه ابتداء 
من ش����هر يوليو 2016 س����يتم 
تنفيذ بروتوكول تعاون طبي 
علمي مع جامعة اوتاوا بكندا، 
بهدف اتاح����ة الفرصة لألطباء 
الكويتي����ني للتدريب والقبول 
الفوري للحصول على املؤهل 

الصح����ة العاملي����ة واملنظمات 
الدولي����ة االخ����رى التي ذكرت 
في تقاريرها ان الكويت حققت 
االهداف االمنائية لأللفية الثالثة 
ذات العالق����ة بالصحة بصفة 
خاصة من حيث ارتفاع متوسط 
العمر املأمول عند الوالدة ليصل 
الى 78.5 عاما للكويتيني )75.3 
للذكور و81.1 لإلناث( و79.7 عاما 

لغير الوافدين عام 2013.
كما شملت االجنازات انخفاض 
معدل وفيات الرضع واالطفال 
االقل من 5 س����نوات ومعدالت 
وفي����ات األموم����ة، كما حققت 
الكويت معدالت مرتفعة للتغطية 
بالتطعيمات الواقية من امراض 
الطفولة التي ميكن الوقاية منها 
عن طريق التطعيمات والتصدي 
لعدوى االيدز والسل واملالريا 
وتوفي����ر التغطي����ة الصحية 
الش����املة للمواطنني واملقيمني 
وفق����ا للمعايي����ر واملواصفات 

العاملية.
وأضاف الوزير: ان ما حققته 
الكويت من اجن����ازات صحية 
وتنموية تش����هد بها املنظمات 
الدولية واإلقليمية والعربية، 
ما كان له أن يتحقق اال بتوفيق 
م����ن اهلل عز وجل، ثم بالرؤية 
الصائب����ة والواعي����ة للقيادة 

الرشيدة بالبالد.
وتاب����ع: وب����دون االهتمام 
بالصح����ة وتقدمي الدعم الالزم 
للنظام الصحي، سوف يصعب 
تنفي����ذ اخلط����ط والبرام����ج 
التنموية. وأردف العبيدي: إن 
جميع األهداف الس����بعة عشر 

للعزل بكل جناح ومت تصميمها 
وجتهيزها بأحدث املعدات ووفقا 
للمواصفات العاملية ومبا يتفق 
مع معايير واش����تراطات منع 
العدوى وسالمة املرضى وحتقيق 
اخلصوصية، هذا باإلضافة الى 
جتديد شامل وتوسعة للعمليات 
الرئيسية وعمليات احلوادث 
ليصب����ح اجمالي ع����دد غرف 
العمليات 12 غرفة مت تصميمها 
وجتهيزها على احدث مستوى، 
فضال عن قسم لالشعة والعالج 
الطبيعي ومكاتب لإلدارة وخدمة 

التشغيل.
وأثنى العبي����دي على دور 
سمو رئيس مجلس الوزراء وقال 
ان حرصه على متابعة تنفيذ 
املشروع امنا يجسد على ارض 
الواقع موقع الصحة كأولوية 
تنموية رئيسية ببرنامج عمل 
احلكومة وحرص سموه على 
تطوير اخلدمات الصحية في 
البالد اثمر ع����ن اجنازات عدة 
حققتها الكويت بشهادة منظمة 

آخر مراحل االجناز في مستشفى 
جابر االحمد بالتعاون والتنسيق 
مع وزارة االشغال، السيما مع 
قرب تشغيله بشكل رسمي، على 
ان يتم بشكل تدريجي لضمان 
دراسة ورصد اي اخطاء قد تقع 
امام الفرق العاملة من الوزارة 

فيه.
وقال العبيدي في كلمته التي 
ألقاها خالل حفل االفتتاح »ان 
افتتاح مستشفى الرازي اجلديد 
بعد تأثيثه وجتهيزه بالصورة 
التي نراه����ا اآلن يحقق زيادة 
بالسعة الس����ريرية ملستشفى 
الرازي بنسبة 80% ويصبح بذلك 
عدد االسرة االجمالي بعد اجناز 
املشروع 450 سريرا بتكلفة 31 
مليونا و45 الف دينار ومبساحة 
اجمالي����ة 28 الف مت����ر مربع، 
مضيفا ان املبنى يش����مل اقامة 
عشرة ادوار جديدة تضم عشرة 
اجنحة وبكل جناح 24 سريرا من 
بينها عشر غرف بها سرير واحد 
وست غرف بها سريران وغرفتان 

حنان عبدالمعبود

حتت رعاية وحضور سمو 
رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
احتفل امس بافتتاح مستشفى 
الرازي اجلديد مبنطقة الصباح 

الصحية التخصصية.
حضر احلفل عدد من الشيوخ 
والوزراء وكبار املسؤولني في 
الدولة وديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء ووزارة الصحة، حيث قام 
سموه بقص الشريط التقليدي 
احتفاال بافتتاح املستشفى ثم 
تفقد اجنحة وأقسام املستشفى 
الذي اشتمل على عشرة اجنحة 
وغ����رف للعمليات واألش����عة 
والعالج الطبيعي، واس����تمع 
سموه الى شرح مديرة املستشفى 
د.من����ى عبدالصم����د وعدد من 
االطباء عما تضمنته االجنحة 
واالقسام من جتهيزات ومعدات 
وفقا للمواصفات العاملية ومبا 
يتفق مع معايير واشتراطات منع 

العدوى وسالمة املرضى.
وكشف وزير الصحة د.علي 
العبي����دي أن تكلفة مش����اريع 
الوزارة املقبلة تصل الى مليار 
دينار، مبينا أنها ستكون كفيلة 
بتزويد القدرة االس����تيعابية 
للمستشفيات من حيث األسّرة 
إل����ى 12 ألف س����رير، الفتا الى 
أن ذلك س����يكون باكتمال هذه 
املشاريع في عام 2020، وأوضح 
ان الوزارة وفرت الكوادر الفنية 
والهيئات التمريضية ملستشفى 
جابر األحمد، مبينا أن الوزارة 
تدرس عدة اقتراحات بش����أنه، 
كتخصيص����ه بش����كل كام����ل 
للكويتيني فقط، وعدم ضمه ألي 
منطقة صحية، مع ادخال الشريك 
الصحي لتقدمي بعض اخلدمات 
خاص����ة في مج����ال االصابات، 
كما لفت ال����ى ان الوزارة تقوم 
بالتنسيق مع الديوان االميري 
بخصوص مستشفى اجلهراء 

اجلديد.
 وقال »ان تكلفة مش����روع 
مستشفى الرازي تصل الى 32 
مليونا و45 الف دينار تقريبا، 
حيث يحتوي على غرف للعمليات 
واحلوادث واالش����عة والعالج 
الطبيعي، كما انه اول مشاريع 
التنمية واالبراج الصحية التي 
يتم اجنازها على ارض الواقع، 
حيث سيرفع السعة السريرية 
في مستشفى الرازي الى 504 

أسّرة«.
وأضاف ان هذا املشروع هو 
من ضمن سلسلة املشاريع التي 
تقام بنظ����ام التصميم والبناء 
والتجهيز والصيانة، كما روعي 
خالل تصميمه ب����أن حتتوي 
الغرف العامة على س����رير او 
سريرين على ابعد تقدير، فضال 
عن تواجد غرف عزل للمرضى، 
مشيرا الى انه مت تقدمي عرض 
مرئي امام سمو رئيس مجلس 
الوزراء ع����ن ابرز املش����اريع 
املقبل����ة ضمن خط����ة التنمية 
للوزارة، وذلك حتى عام 2020، 
حيث مت اس����تعراض مشاريع 
مستشفيات األميري والكويت 
للسرطان والعدان والفروانية 
واالمراض الس����ارية، وأعمال 
احلفر والبناء فيها، باإلضافة 
إلى ان مستش����فيات ابن سينا 
والعالج الطبيعي اجلديدين في 
طور اإلعداد والتحضير ووضع 
الشروط الفنية لهما، الفتا الى 
ان الوزارة تتابع وبشكل مستمر 

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابراملبارك ود.علي العبيدي والشيخ محمد العبداهلل وهند الصبيح ود.خالد السهالوي وسعدون حماد وقيس الدويري خالل اللقاء 

مستشفى الرازي 

)قاسم باشا(  جناح »األنباء«  

العبيدي: إعداد 
وتأهيل الكوادر 
الوطنية الطبية 

املتخصصة »جراحة 
العظام«

بروتوكول تعاون 
طبي مع جامعة 

أوتاوا بكندا بهدف 
إتاحة الفرصة 

لألطباء الكويتيني 
للتدريب والقبول 
الفوري للحصول 

على املؤهل 
التخصصي العالي 
في جراحة العظام

درع تكرميية لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك


