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ناقش غياب املوظفني واإلداريني عن العمل وعدم التزامهم مبواعيد الدوام الرسمي واإلجازات

العبيدي لتذليل العقبات أمام املشاريع الصحية املتوقفة وتسريع وتيرة اإلجناز
او اخلفارة. وفيما يختص 
بربط املستشفيات مع املراكز 
الصحية، فقد بني مدير ادارة 
نظم املعلومات م. صالح باقر 
أنه مت توصيل ملفات املرضى 
في 3 مستشفيات منها مبارك 
والفروانية واجلهراء، مبراكز 
الرعاية الصحية األولية في 
املناطق الصحية ويتم حاليا 
نقل البيان����ات واملعلومات 
فيما بينهم، كما يتم العمل 
على تطبيق الربط مع باقي 

مستشفيات الكويت.
من جانبه لفت العبيدي 
الى املطالبة بعرض مرئي 
متكامل بجميع اختصاصات 
الصحة ف����ي مراكز الرعاية 
الصحية األولي����ة، وعدالة 
توزيع األطب����اء والرعاية 
املنزلية وعدد مراكز الرعاية 
الصحية األولية وساعات 
اخلفارات وس����اعات العمل 
الى  وامور اخ����رى حتتاج 
إعادة النظر والدراس����ة في 
املراكز الصحي����ة للتعرف 
على كل م����ا يختص بهذه 
املراكز حتى تتمكن الوزارة 
من اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لتطوير وحتديث اخلدمات 
الصحي����ة الالزمة في هذه 

املراكز.

مبناقشة املهام واملسؤوليات 
التي تقع على عاتق رؤساء 
املناطق الصحية، والوقوف 
على أسباب غياب املوظفني 
العمل في  واإلداريني ع����ن 
املراكز وعدم التزامهم مبواعيد 
الرسمي واإلجازات،  الدوام 
وفي هذا اإلطار طلب دراسة 
مرجعية املوظفني في هذه 
املراكز، وحتديد مسؤول في 
كل مركز يعمل على محاسبة 
املقصري����ن ومراقبة أدائهم 
وتقييمهم بشكل مباشر حتى 
تتمكن الوزارة من ضبط أداء 

املوظف وسالمة تقييمه.
وفيما يخص مش����روع 
الرب����ط اآلل����ي ب����ني مراكز 
 ، الرعاية الصحية األولية 
أش����ار الوزير إلى أن هناك 
ربطا موج����ودا بني املراكز 
الكويت،  في جميع مناطق 
بحي����ث يس����تطيع رئيس 
ف����ي منطقة صحية  مركز 
معينة االطالع على بيانات 
املريض في مركز صحي آخر، 
وبالطبع يكلل ذلك لصالح 
املرضى الذين يتنقلون بني 
املراك����ز الصحية املختلفة، 
او ه����ؤالء الذين يراجعون 
في مراك����ز صحية ال تتبع 
مناطقهم في حالة الطوارئ 

املشاريع الصحية الهندسية 
املختلفة باملناطق الصحية 
بهدف تسريع وتيرة العمل 
في هذه املشاريع وإجنازها 
في أقرب وقت ممكن الفتتاح 
املراكز  أكبر عدد ممكن من 
الصحية اجلديدة خلدمة أهل 
الكويت. وصرح د.العبيدي 
على هام����ش االجتماع بأن 
اله����دف م����ن االجتماع هو 
إلق����اء نظرة ش����املة على 
اخلدم����ات الصحية املقدمة 
في مراكز الرعاية الصحية 
األولي����ة به����دف تطويرها 
وحتديثها، إلى جانب العديد 
التي  القضايا الصحية  من 
لم يس����ع الوقت ملناقشتها 
انه اهتم  بالكامل، موضحا 

حنان عبد المعبود

طالب وزير الصحة د.علي 
العبيدي وكيل وزارة الصحة 
للشؤون الهندسية م.ناجي 
الصقر برفع تقرير ش����امل 
حول املش����اريع الصحية 
املتنوعة بالوزارة للتعرف 
على املشاريع املتوقفة، بهدف 
تذليل العقبات اخلاصة بها 
وإجنازه����ا واالنتهاء منها، 
وكذلك املشاريع املستقبلية 
لتسهيل إجراءاتها، والعمل 
الطبية  الفرق  على تسكني 
والتمريضية واإلدارية في 

هذه املشاريع.
جاء ه����ذا ضمن اجتماع 
لوزي����ر الصح����ة د.عل����ي 
العبيدي صباح أمس بعدد 
ال����وكالء املس����اعدين  من 
بالوزارة منهم وكيل وزارة 
الصحة للشؤون القانونية 
ووكي����ل وزارة الصح����ة 
العام����ة ومدير  للش����ؤون 
إدارة نظم املعلومات، ومدراء 
املناطق الصحية ورؤساء 
الرعاية الصحية األولية في 
ديوان عام الوزارة بحضور 
وكيل وزارة الصحة د.خالد 

السهالوي. 
وقد شهد االجتماع مناقشة 

د. خالد السهالويد.علي العبيدي

حملة توعوية عن »اإلنفلونزا« باملدارس
حنان عبدالمعبود 

أعلن وكيل وزارة الصحة د.خالد السهالوي 
عن تدشني الوزارة حملة التوعية للوقاية 
من »اإلنفلونزا املوسمية« في املدارس بجميع 
املناطق التعليمية، مشيرا إلى أنها ستشمل 

جميع املراحل التعليمية.
وذكر د.السهالوي في تصريح صحافي 
أن احلمل���ة موجهة لطالب م���دارس البنني 
والبنات بجميع املناطق التعليمية والتعليم 
اخلاص مبشاركة فرق طبية مكونة من أطباء 
وطبيبات مختصني في التوعية والتثقيف 

الصحي.
وأفاد بأن احلملة تكثف البرامج التوعوية 
املرتبطة بالوقاية من اإلنفلونزا املوسمية، 
وذلك بهدف تثقيف املجتمع عبر أس���اليب 
توعوية حديثة، إذ قامت الوزارة بإنتاج 3 أفالم 
توعوية لألطفال سيتم توزيعها للمدارس 
من خالل اق���راص مضغوطة باإلضافة إلى 
إصدار نشرات تثقيفية وملصقات وكتيبات، 
فض���ال عن التأكيد على االلت���زام بالعادات 
الصحية الش���خصية للفرد التي من أهمها 
غسل األيدي ونظافة البيئة واألسطح التي 
يالمسها اإلنسان، وتطوير املهارات الشخصية 
للمجتمع املدرسي من خالل التوعية الصحية.

وأشار إلى أن احلملة التوعوية تسير بالشكل 
املطلوب لبلوغ كل مدارس البنني والبنات في 
القطاعني العام واخلاص بكل املراحل التعليمية 
للتعريف عن »االنفلونزا املوسمية«، مؤكدا 
استمرارية مثل هذه احلمالت التوعوية للحد 

والوقاية من انتقال العدوى إن وجدت.
وقال السهالوي إن معرفة طبيعة املرض 
ومسبباته وأعراضه وطرق الوقاية منه تعد 
ركيزة أساسية ملنع انتشار املرض واإلصابة 
به، كما أن التوعية أيضا تساهم بفاعلية في 
توضيح حقائق األمور لهذا املرض وبالتالي 
تبديد مخاوف املجتمع، لذا فقد ارتأت وزارة 
الصح���ة تكثيف التوعية الصحية ضد هذا 
املرض من خالل عدة اجراءات مهمة، متمثلة 
العاملني  بعقد دورات تدريبية تس���تهدف 
باملدارس لتزويدهم باملعلومات الضرورية عن 
املرض وأعراضه وطرق انتشاره واكتشافه 
والتبليغ عنه والوقاية منه، وإعداد اإلرشادات 
والنشرات واملطويات وامللصقات والبوسترات 
لتوعية املجتمع املدرس���ي ضد هذا املرض 
واالستعانة مبا توفره وزارة الصحة لتوزيعه 
على املدارس، باالضافة الى استخدام التقنية 
كوسيلة مهمة للتوعية الصحية باملدارس، 
وتوفير ما يدعم التوعية الصحية ضد هذا 

املرض من أفالم واسطوانات حاسوبية.

تطوير وحتديث 
اخلدمات الصحية 
في مراكز الرعاية 

الصحية األولية

حديث باسم بني علي الراشد ود.خالد الصالح والزميلة منى العياف خالل ندوة جتمع املسار عن مرض السرطان       )أنور الكندري(

الصالح: بني األعراض التي تستدعي اإلسراع في الفحص الطبي خصوصاً ملن تعدى اخلمسني عاماً

ً 51 إصابة جديدة بسرطان البروستاتا بني الكويتيني سنويا

من اإلصابة باملرض توفر تكلفة 
عالج املريض التي تصل الى 
20 أل���ف دينار س���نويا، وأن 
املبك���ر للمرض  االكتش���اف 
يجعل تكلفة العالج 20% فقط 
من تكلفة عالج من يكتش���ف 

مؤخرا.
وأضاف: حملة »كان« منذ 
انطالقها تسعى جاهدة للتوعية 
عن األمراض السرطانية، وأهم 
شروط من يقوم بالتوعية أن 
يكون الش���خص لديه تدريب 
انش���أنا في  خ���اص، لذل���ك 
احلملة مرك���ز تدريب خاص 
لتدريب املتطوعني ومن يريد 
التوعية الكسابهم  العمل في 
مهارات التخاطب والتعامل مع 
الناس، ألنه اذا لم تكن التوعية 
بالشكل السليم فستأتي بآثار 
عكسية، ومن الشروط أيضا أن 
يكون الشخص مؤمنا بأهمية 
التوعية، ألن لألسف هناك ممن 
يعملون في مجال الصحة على 
الكويت والعالم ال  مس���توى 
يؤمنون بالتوعية ويؤمنون 

فقط بالعالج.
وتابع الصالح: استطاعت 
حملة كان حتى اآلن تدريب أكثر 
من 700 طبيب من أطباء الرعاية 
األولية على اكتشاف العالمات 
األولية لألمراض السرطانية، 
حتى اذا جلأ املواطن أو املقيم 
الى املس���توصف واش���تكى 
من االع���راض األولية، يكون 
الطبيب مدربا على اكتشاف هذه 
االعراض وحتويل املريض الى 

املستشفيات املتخصصة. 
وعن نسبة انتشار األمراض 
الس���رطانية في الكويت قال: 
النسبة طبيعية وهي النسب 
العاملي���ة نفس���ها، ولدينا في 
الكويت ما يقارب 2000 حالة 
يتم اكتش���افها كل عام، ومبا 
يعادل 150-200 حالة لكل 100 
ألف نسمة وهي نسبة متوسطة 
وتتشابه دول اخلليج في هذا 
املعدل أيضا، ويعتبر سرطان 
الثدي االكثر انتشارا بني النساء 
في الكويت، وتصاب به تقريبا 
227 سيدة كويتية و178 من غير 
الكويتيات سنويا، في حني أن 
القولون واملستقيم  سرطاني 
والبروستاتا االكثر انتشارا بني 
الرجال في الكويت، والغريب 
في الكويت ودول اخلليج ان 
س���رطان القولون واملستقيم 
الذي كان يحتل املرتبة الثامنة 
قبل 20 عاما أصبح اآلن ينافس 
البروس���تاتا على  س���رطان 
املرتبة األول���ى، وهذا يعني 
ان منط احلياة لدينا خاطئ، 
نأكل وجبات س���ريعة كثيرا، 

ونأكل كميات زائدة من اللحوم 
احلمراء، وال نتبع الوس���ائل 
الصحية للطبخ، وبالتالي هذا 
يؤدي الى زيادة نسبة اإلصابة 
بسرطان القولون واملستقيم.

وأش���اد الصال���ح بإطالق 
برنامج���ا  الصح���ة  وزارة 
املبكر عن سرطان  للكش���ف 
القولون واملستقيم، مؤكدا أنها 
خطوة ممتازة جدا وتس���اعد 
املجتمع الكويتي بإيجاد مكان 
يس���اعده على الكشف املبكر 
عندما يج���د العالمات األولى 
لسرطان القولون واملستقيم، 
مشددا على أن اخلدمة الصحية 
الدول  لم تعد مقصورة على 
واحلكوم���ات فق���ط، وامن���ا 
أصبحت واجبا على الشعوب 
وجمعيات النفع العام املتعلقة 
باخلدمة الصحية أن تشارك 
في ذل���ك أيضا، ألن األمراض 
املزمنة أصبحت تهدد الدول، 
الس���يما الدول الغنية، حيث 
أصبح هناك انخفاض في نسبة 
االمراض املعدية بشكل كبير 
في مقابل زيادة في األمراض 
املزمنة بشكل كبير أيضا والتي 
تدخل من ضمنه���ا األمراض 
السرطانية، وبالتالي أصبح 
م���ن املهم ج���دا التركيز على 
التوعية للوقاية من األمراض 
الس���رطانية، وهو ما تسعى 
حملة »كان« جاهدة لتنفيذه 

في الوقت احلالي.
وقال: األمراض السرطانية 
النادرة،  تعتبر من االمراض 
وهي عبارة منو غير طبيعي 
للخاليا، تتكاثر وتغزو املنطقة 
ثم تنتشر في منطقة معينة، 
مؤكدا أن الكويت تعتبر أكثر 
دولة عربي���ة متقدمة في هذا 
املج���ال، حيث يوجد س���جل 
احصائي به���ا منذ عام 1970، 
وم���ن الكوي���ت انطلق لدول 
التع���اون اخلليجي،  مجلس 
حي���ث أصبحت اكث���ر الدول 

العربية تقدما في االحصاء.
وأش���اد باخلدم���ات التي 
تقدمها الكويت ملرضى السرطان 
حيث إنها تعتبر أول دولة في 
املنطقة تؤسس مركزا لعالج 
للس���رطان ويتضمن جميع 
انواع العالجات في مكان واحد 
ومن ثم مت افتتاح خمسة مراكز 
متخصصة في عالج هذا املرض، 
مشيرا الى أن جميع العالجات 
متوف���رة وباملجان فضال عن 
توافر اخلبراء والكوادر الطبية 
املتخصص���ة الت���ي تتنافس 

عليهم الدول.
وأش���ار الصال���ح الى أن 
الس���رطان يعتبر من  مرض 
أكثر األمراض عرضة لألوهام 
واخلرافات والنصب واالحتيال، 
الفتا الى أن هناك عشرات من 
املدعني الذين يطلبون الثروة 
يقومون باستغالل هذا املرض 

بحجة اكتشاف عالجات له.
وأكد أن مرض السرطان ال 
يعتبر وراثيا وأن عامل الوراثة 
فيه ميث���ل نس���بة ضعيفة، 
الفتا الى املمارسات اخلاطئة 
مثل العني واحلسد والسحر، 
متمنيا أن يكون العالج خارج 
الكويت بهدف مصلحة املواطن 
الكويتي، فقد يتضرر مريض 
العالج باخلارج لعدم املتابعة 
بشكل منتظم، مؤكدا أن اخلدمة 
العالجية ملرضى السرطان في 

الكويت آمنة متاما.

عاما، باحلرص على مالحظة 
األع���راض األولية لس���رطان 
البروستاتا، مثل ضعف التبول، 
أو وجود دم مع البول، أو ألم 
في منطقة احلوض، مؤكدا أنه 
في هذه احلالة البد من التوجه 

للطبيب مباشرة.
وشدد الصالح على أهمية 
التوعية ودوره���ا في توفير 
الكثير من األموال على الدولة، 
مبينا أن توعية الناس والوقاية 
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أعلن نائب رئيس احلملة 
الوطني���ة للتوعي���ة مبرض 
السرطان »كان« واستشاري 
الكويت  األورام ف���ي مرك���ز 
للرعاي���ة التلطيفي���ة د.خالد 
الصالح عن تس���جيل حوالي 
51 إصابة س���نويا بس���رطان 
الكويتيني،  البروس���تاتا بني 
بينما يتم تسجيل ما يقارب 48 
إصابة باملرض سنويا بني غير 
الكويتيني، مؤكدا أن هذا النوع 
من السرطانات على الرغم من 
أنه األكثر انتشارا بني الرجال 
في الكويت، اال أن نسبة اإلصابة 

به تتجاوز %80.
الندوة  جاء ذل���ك خ���الل 
التوعوية التي قدمتها احلملة 
الوطني���ة للتوعي���ة مبرض 
الس���رطان »كان« مساء أمس 
األول، في ديوان جتمع املسار 
املستقل مبنطقة السرة، مشيرا 
ال���ى أن���ه مت التط���رق خالل 
الندوة ال���ى التعريف بجميع 
أنواع السرطان وطرق الوقاية 
منها، مع التركيز على سرطان 
البروس���تات، ناصحا الرجال 
الذين جتاوزا س���ن اخلمسني 

الفرهود أكد أن املركز يعد مفخرة للكويت

أكثر من 500 مريض ومريضة تلقوا أفضل 
خدمات »الرعاية التلطيفية« منذ 2010

ومن املكتب اإلقليمي لشرق 
املتوسط من القاهرة ومن 
جمي���ع دول اإلقليم مصر، 
السودان، تونس، املغرب، 
األردن والكوي���ت«، وركز 
املش���اركون على ضرورة 
جتديد وتنش���يط برامج 
التدريب للعاملني الصحيني 
التخصصات  على مختلف 
وإدخ���ال مناه���ج الرعاية 
التلطيفي���ة ف���ي مناه���ج 
العاملني الصحيني، وحتفيز 
ودع���م دور املنظمات غير 
احلكومية لتق���دم الرعاية 
التلطيفي���ة وخصوص���ا 
الرعاية االجتماعية، ودعم 
البحوث والدراسات اخلاصة 
بالرعاية التلطيفية وكذلك 
ضرورة األخ���ذ باالعتبار 
أن ملنطق���ة اإلقلي���م له���ا 
خصوصية في هذا املجال، 
هذا إلى جانب خلق فريق 
التلطيفية متعدد  للرعاية 
االختصاصات لكل ما يتطلبه 

مجال الرعاية التلطيفية.
القائم���ون على  ورفع 
الدورة الشكر لراعي الدورة 
وزير الصحة علي العبيدي 
على استضافة الكويت لهذه 

الدورة.

حصلوا عل���ى أجود أنواع 
الرعاية«.

الفرهود عن  وحت���دث 
مخرجات الدورات السابقة 
أك���د أن »املدربني  حي���ث 
استفادوا من خبرة الكويت 
إلى  في هذا املجال وعادوا 
بلدانه���م ليس���تثمروا ما 
اكتس���بوه لصالح مرضى 
الس���رطان في دولهم وهذا 
الريادي  ال���دور  يعك���س 
للكويت في املجال الصحي«.
من جانبه قال األمني العام 
لالحتاد اخلليجي ملكافحة 
السرطان استشاري األورام 
الكويت للرعاية  في مركز 
التلطيفية ورئيس الورشة 
د.خال���د الصالح، إن »عدد 
املشاركني بلغ 27 ضيفا من 
دول اإلقليم ومن أوروبا«، 
معربا عن شكره ل�»منظمة 
العاملي���ة ووزارة  الصحة 
الصحة واالحتاد اخلليجي 
ملكافحة السرطان ومؤسسة 
الكوي���ت للتق���دم العلمي 

لدعمهم هذه الورشة«.
وأضاف: »بناء على قرار 
اجلمعية العمومية ملنظمة 
العاملي���ة والتي  الصح���ة 
أصدرت قرارها رقم 19/67 
والذي ركز على أن تطور 
ال���دول البرام���ج اخلاصة 
بالرعاية التلطيفية ونشر 
التوعية والتعريف بالرعاية 
فمن هذا املنطلق استضافت 
الكوي���ت والتي لديها أكبر 
مركز للرعاية التلطيفية في 
اإلقليم والعالم خالل أسبوع 
فعاليتني األولى االجتماع 
االستشاري اإلقليمي ملناقشة 
االستراتيجية التي وضعت 
م���ن قبل منظم���ة الصحة 
العاملية لدعم برامج الرعاية 
التلطيفية، والفعالية األخرى 
املدربني  برنامج لتدري���ب 

للرعاية التلطيفية«.
وتابع الصالح: »شارك 
الفعالية خبراء  في ه���ذه 
من اجنلت���را وأميركا ومن 
مقر املنظمة في سويس���را 

حنان عبد المعبود

اختتمت أنشطة الدورة 
الثالثة للتدريب  اإلقليمية 
التلطيفية،  الرعاي���ة  على 
والتي تتعاون بها منظمة 
الصح���ة العاملية واملكتب 
اإلقليمي لش���رق املتوسط 
واالحتاد اخلليجي ملكافحة 
الس���رطان ومركز الرعاية 
التلطيفية بوزارة الصحة، 
حيث اس���تمرت فعالياتها 
أي���ام خالل  مل���دة ثالث���ة 
الفترة من 23 إلى 26 الشهر 
اجلاري، مبش���اركة نخبة 
العامليني  من املتخصصني 
في هذا املجال، وذلك حتت 
رعاية وزير الصحة د.علي 

العبيدي.
وفي كلمة ألقاها نيابة عن 
وزير الصحة راعي الدورة، 
قال مدي���ر منطقة الصباح 
الصحي���ة التخصصي���ة 
د.عبدالعزيز الفرهود، »إن 
التلطيفية  الرعاي���ة  مركز 
يعتب���ر مفخ���رة للكويت 
نفتخر به جميعا، وقد أثنت 
منظمة الصحة العاملية على 
جهود البالد ممثلة بوزارة 
الصح���ة من أجل اهتمامها 
بالرعاية التلطيفية«، مؤكدا 
البرامج  أن »استمرار هذه 
التدريبية املتخصصة يأتي 
الورشة  تنفيذا لتوصيات 
األولى التي أقيمت بالكويت 
والتي أوص���ت بضرورة 
إدخ���ال برام���ج الرعاي���ة 
التلطيفي���ة ضمن املناهج 
الصحية، وتوفير مراكز أو 
وحدات متخصصة للرعاية 
التلطيفي���ة ضمن خدمات 
العالج ألمراض السرطان 
حي���ث إن الطب التلطيفي 
أصبح إح���دى منظومات 
الس���رطان  رعاية مرضى 
وشملته استراتيجية منظمة 
الصحة العاملية«، مضيفا أن 
»مركز الرعاية التلطيفية في 
الكويت استقبل منذ 2010 
د.عبدالعزيز الفرهودما يزي���د على 500 مريض 

وزارة املــــــوا�صــــالت

تعلن وزارة املواصالت - قطاع البريد عن
 تنظيم مسابقة تصميم طوابع بريدية تذكارية 
مبناسبة العيد الوطني الــــ )55( لدولة الكويت.

ل���ذا عل���ى الراغب���ن ف���ي املش���اركة باملس���ابقة تق���دمي التصامي���م إلى قس���م إصدارات 
الطواب���ع التابع ملراقبة اخلزينة والطوابع بقطاع البريد الكائن مبكتب بريد الصفاة 

)قسم هواة  الطوابع( وذلك في موعد أقصاه شهر من تاريخ نشر اإلعالن.
عل���ى أن يعب���ر التصمي���م عن املناس���بة املذك���ورة، علمًا بأنه س���يكون هن���اك مكافأة 

مالية وقدرها )400 دينار( للفائز.
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