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العيسى لـ »األنباء«: وجود 3 مديرين مساعدين 
في املدرسة حلّ ملشكلة الترقي الوظيفي

عبدالعزيز الفضلي 

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي 
د.بدر العيسى أن مشروع اإلدارات املدرسية 
املطورة ناجح بكل املقاييس، مشيرا إلى أن 
ذلك ما ملسته على مدى يومني حضرت فيهما 
ورشة العمل اخلاصة باملنهج الوطني كانت 
فيه���ا ردود فعل إيجابية من قبل أهل امليدان 
وكذلك أولياء األمور. وقال العيسى في تصريح 
خاص ل� »األنباء« إن التطويرات التي جرت 
على املناهج الدراسية القت قبوال واستحسانا 
من قبل املتابعني واملختصني، الس���يما أنها 
تقضي على ظاه���رة الدروس اخلصوصية، 
مشيرا إلى أننا ال نألو جهدا في تقدمي كل ماهو 
جديد من شأنه االرتقاء بالعملية التعليمية، 
مضيفا أن وجود ثالثة مديرين مساعدين في 
املشروع ينعكس ذلك بالشيء اإليجابي على 
املنظومة التربوية ويساهم بشكل كبير في 
حل مشكلة التأخر في الترقي الوظيفي.وشارك 
في ورش���ة امس التي تركزت على اإلدارات 
املدرسية املطورة عضو فريق تطوير اإلدارات 
التربوية وحتقيق التنمية املهنية وعدد من 
مديري املدارس املطورة والذين حتدثوا عن 
جتارب مدارسهم في تعزيز األفكار واملبادئ 
التربوية وااللتزام بها لتصبح ثقافة سائدة 
في املجتمع املدرسي ووضع األهداف وحتقيقها 

من خالل األنشطة واملشاريع. عقب ذلك قدم 
االختصاصي التربوي في البنك الدولي ورئيس 
مكون اإلدارة املدرسية شهرام باكسيما عرضا 
حول مشروع حتسني إدارة التعليم والتطوير 
املهني خالل الفترة من 2011- 2013، مؤكدا أن 
مشروع القيادة املدرسية يعمل على حتقيق 
نهج جديد لقيادة املدرسة وإدارتها، وذلك من 
خالل إنشاء منوذج وإطار للقيادة املدرسية 
متوافق ومرتبط ومتكامل مع وضع معايير 
للقيادة واملعلمني لتقييم األداء والتطور املهني، 
واستخدام معايير القيادة واملعلمني للتعرف 
على نقاط القوة ومج���االت التطور املهني، 
باإلضافة إلى التفعيل املدرسي لفرص التطوير 
املهني ألعضاء هيئة التدريس واستخدام بيانات 
املدرسة والتركيز على بيانات التحصيل العلمي 
للطالب لتحديد مجاالت حتسني املدرسة. وأشار 
باكسيما إلى تصميم وتنفيذ البرنامج التدريبي 
للقيادة املدرسية لسنة واحدة في 48 مدرسة 
جتريبية للعام الدراسي 2014/2013 بدعم من 
برنامج التدريب املكثف على القيادة ملوظفي 
املدارس واملناطق التعليمية، موضحا أن مشروع 
القيادة املدرسي يهدف إلى زيادة كفاءة وفاعلية 
املدارس وتعزيز جودة التعليم وحتسني تعلم 
وحتصيل الطالب من خالل اتباع نهج جديد 
للقيادة واإلدارة املدرسية ودعم نظام التحسني 

املدرسي املستمر.

د.بدرالعيسى يتقدم احلضور في الورشة 

مشروع املدارس املطورة يقضي على الدروس اخلصوصية

سعود احلجيالن متوسطا املتحدثني وعددا من ٔاعضاء احلركة الشعبية الوطنية  )أحمد علي(

أكدت في ندوة »وزارة الصحة حتت املجهر« أهمية زيادة عدد املستشفيات واألطباء واألسرّة

احلركة الشعبية الوطنية: »الصحة« حتتاج إلى هيكلة شاملة

عمل����ه أو االضط����رار للذهاب 
للعيادات اخلاصة مساء، وهذا 
مخالف للدستور في املادة 15 
فال يحق للوزارة التضييق على 

املواطن.

المناطق المحرومة

بدوره، قال نائب أمني سر 
احلركة الشعبية الوطنية حسن 
دشتي إن حق املواطن في الرعاية 
الصحية كفله الدستور طبقا 
للمادة 15 من الدس����تور، وهذا 
يحتم على الوزارة التنس����يق 
ال����وزارات التي  والتكامل مع 
ترتبط أنش����طتها بها لضمان 
رف����ع املس����توى الصحي مع 
حرصها عل����ى عدالة اخلدمات 
الصحية العالجية املتخصصة 
في احملافظات وتوفير اخلدمات 

األساسية للمناطق احملرومة.
وش����دد عل����ى أن اإلنفاق 
الصحي يعتبر اس����تثمارا ذا 
عائد كبير، ولذلك من الضروري 
زيادة نصيب القطاع الصحي 
ف����ي املوازنة العام����ة للدولة، 
وحتسني أسلوب تنمية القوى 
البش����رية العاملة فيه وربط 
العملية التعليمية باحتياجات 
املجتمع، مع زي����ادة االهتمام 
بالبحوث العلمية واالستفادة 
من نتائجها في تطوير اخلدمة 

الصحية.
ثم حتدث دشتي عن ظاهرة 
الفساد الصحي والتي تتمثل في 
ضعف أجهزة الرقابة في الدولة 
وعدم االستقالل مع ضعف اإلرادة 
لدى القيادة السياسية في مكافحة 
الفس����اد الصحي، وعدم اتخاذ 
أي إجراءات وقائية أو رقابية 
جادة بحق الفس����اد الصحي، 
إلى جانب غياب التش����ريعات 

واألنظم����ة للمكافحة او فرض 
العقوبات على منتهكيها، وعدم 
وجود قواعد للعمل ومدونات 
الس����لوك للموظف����ني في كل 

قطاعات الصحة.
وبعد ذلك بني عضو املكتب 
السياسي في احلركة م.وسمي 
الشنيتير أن الوضع الصحي في 
البالد سيئ للغاية، فاملستشفيات 
متهالكة والعي����ادات اخلاصة 
وغرف العناي����ة املركزة قليلة 
ج����دا، باإلضافة إلى ان األطباء 
العموميني ال يزيد عددهم على 
3 أو 4 فقط واملنتظرون أكثر من 
200 شخص في الفحص األولي 
وهذا بحد ذاته مش����كلة كبرى 

تكشف العجز لدى الوزارة.
وبني أن الدولة تقوم بصرف 
امللي����ارات على هذا القطاع وال 
جند ش����يئا على أرض الواقع، 
فالعشرات يبيتون في املمرات 
للحصول على الدور أو للحصول 
على سرير، باإلضافة إلى ذلك 
ال توج����د رقابة عل����ى األطباء 
وال على املمرضني مع انتشار 
الفس����اد بش����كل كبير للغاية. 
وطرح الشنيتير حلوال تقدمت 
به����ا احلركة وتتمثل في اتخاذ 
آليات واضح����ة للقضاء على 
الفساد، وإعادة هيكلة املنظومة 
الصحية، وبناء املستش����فيات 
واملس����توصفات وفتحها ملدة 
24 س����اعة، وتوزيعها بالطرق 
الس����ليمة العادلة، م����ع زيادة 
السعة السريرية بشكل كبير 
جدا لتكون زائدة عن االحتياجات 
ال أق����ل منها ب� 60%، إلى جانب 
اس����تقدام اخلبرات والكفاءات 

وعدم إضاعة االموال.
وتساءل: هل يعقل أن تقوم 
الكويت بصرف املاليني على بناء 
املستشفيات املتطورة في اخلارج 
وتترك أبناءها يعانون ويقفون 
بالعشرات في طوابير االنتظار؟! 
مطالبا ببناء مدن طبية، وتطوير 
القطاعات املختلفة، ونس����ف 
مستشفى العدان الذي يصفه 
البعض بأنه مستشفى املوت، 

وتوفير األجهزة احلديثة.
ورأى أن هناك خلال واضحا 
في توزيع املكات����ب الصحية 
وانتش����ارها واخلدم����ات التي 
تقدمها، إلى جانب عدم اجلدية في 
التواصل مع املستشفى بالطريقة 
احلضارية، وخصوصا ما يتعلق 
باملخصص����ات املالية وتأخير 
س����دادها ما يدفع املستشفيات 
إلى تأجيل إجراءات العمليات 
املستعجلة، داعيا إلى تدارك مثل 
هذه الكوارث فاحلركة رصدت 
الكثير من الشكاوى جتاه بعض 
املكاتب في اخلارج، مع وجود 
تقصير م����ن املناديب التابعني 
للمكتب الصحي ف����ي متابعة 
احلاالت ومعاملة بعض املرضى 
بطريقة سيئة وغير إنسانية، 
فال يتوافر لديهم سائقون وال 
مترجمون وهم بحاجة إلى عناية 

كاملة.

من جهة عدم تقديرها للعبء 
الواقع عليها وهو ما كش����فه 
اخللل الذي وقع خالل تعاملها 
مع العمل اإلرهابي في مسجد 
اإلمام الص����ادق وإعالنها عدم 
إال  إلى املستش����فيات  التوجه 
للحاالت اخلطرة جدا واالكتفاء 

باملستوصفات.
الوزارة أغرقت  وتابع بأن 
نفسها بأطنان من األدوية تنتهي 
صالحية الكثير منها وهذا يكلف 
الدولة املاليني، ما يعني أن هناك 
تنفيعا واستهتارا باملال العام 
وصحة املرضى، وأبرز مثال على 
ذلك شامبو القمل وأدوية عالج 
انفلونزا الطيور، إضافة إلى أنها 
قامت بتهميش الكوادر الفنية، 
ومحاربة األطباء األكفاء، ما دفع 

الكثيرين منهم إلى الهجرة.
 وزاد بأن موقف الوزارة كان 
ضعيفا للغاية خالل تصديها 
لألمراض املعدي����ة فالتطعيم 
املخصص لإلنفلونزا هو فقط 
للبالغني مع إهمال األطفال في 
مخالفة صريحة للمادتني 10 و15 
من الدستور حيث نصت األولى 
النشء  الدولة  على: »ترع����ى 
وحتميه من االستغالل وتقيه 
اإلهم����ال األدبي واجلس����ماني 
الذي  والروح����ي«، فالتطعيم 
وفرته الدول����ة واملقدر ب� 140 
ألف طعم ال يكفي سوى 4% من 
السكان، إضافة إلى عدم توفيرها 
لتطعيم التهاب الكبد من نوع 

)ا( ومرض جديري املاء.
القرار  أن  ورأى احلجيالن 
الوزاري اخل����اص بالعيادات 
اخلارجية للمستشفيات ومنع 
املواط����ن م����ن املراجع����ة بعد 
فترة العص����ر وحصرها فقط 
باألجانب دفع����ه للتغيب عن 

محمد راتب

الش����عبية  أك����دت احلركة 
الوطنية أن وزارة الصحة عاجزة 
متاما عن تلبية احتياجات البالد 
من الرعاية واخلدمات وس����ط 
سياسات تنفيعية وإهمال واضح 
للمراف����ق الصحية، داعية إلى 
رفع مستوى األداء والتنسيق 
والتكام����ل بني ال����وزارات، مع 
العدالة في اخلدمات العالجية 
وتوفيرها للمناطق احملرومة 
إلى جانب أهمية االس����تثمار 
في اإلنف����اق الصحي، وزيادة 
االهتمام بالبحوث العلمية، مع 
بناء املستشفيات واملستوصفات 
وزيادة أعداد األطباء واألسرة 
ومعاجلة مشاكل املكاتب الصحية 
في اخلارج واحلرص على هيكلة 

شاملة لكل القطاعات.
جاء ذلك خالل ندوة احلركة 
الشعبية الوطنية حتت عنوان 
»وزارة الصحة حتت املجهر« 
والتي شارك فيها كل من رئيس 
املكت����ب الصحي ف����ي احلركة 
الوطني����ة د.غامن  الش����عبية 
احلجي����الن ونائب أمني س����ر 
احلركة حس����ن دشتي وعضو 
املكتب السياس����ي في احلركة 
م.وس����مي الشنيتير، حيث مت 
عرض أبرز املشكالت التي يعاني 
منها الوضع الصحي مع تقدمي 

حلول عاجلة لتدارك األزمة.
بداية، ق����ال رئيس املكتب 
الصحي في احلركة الشعبية 
الوطنية د.غامن احلجيالن إن 
وزارة الصح����ة هي جهة فنية 
تتكفل بخدمة اإلنس����ان وفق 
الدس����تور في مادت����ه رقم 15 
والتي تضمنت: »تعنى الدولة 
العامة وبالوس����ائل  بالصحة 
الواقية والعالج من األمراض 
واألوبئة«، ولكن لألس����ف فإن 
ال����وزارة خالفت ه����ذا النص، 

م.وسمي الشنيتيرحسن دشتيد.غامن احلجيالن

احلجيالن: الوزارة 
فشلت في التعامل 

مع األمراض 
املعدية

دشتي: »الصحة« 
تعاني ضعف الرقابة 

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

آل العماير الگرام
لوفـاة �ملغفـور لها باإذن �هلل تعاىل

وسميه حسني الرشيد العميري
أرملة املرحوم/ محمد أحمد سالم العميري

والدة كل من: عدنان، يوسف ووليد
تغمد �هلل �لفقيدة بو��سع رحمته و�أ�سكنها ف�سيح جناته

و�ألهم �آلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن

»كان« تدرب الهيئة التمريضية 
على التعامل مع مرضى السرطان

حنان عبدالمعبود 

أعلن استشاري األورام نائب رئيس مجلس إدارة حملة 
»كان« خالد الصالح، ع���ن بدء تنفيذ دورة متخصصة 
جديدة للهيئة التمريضية بالتع���اون مع إدارة الهيئة 
التمريضية في وزارة الصحة، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن 
برامج »كان« التدريبية املستمرة، وتهدف لتدريب الهيئة 
التمريضية على مهارات التواصل مع املرضى وذويهم 

وخاصة مرضى السرطان.
وأوضح الصال���ح في تصريح صحافي أنه مت إعداد 
برنامج متكامل يقدمه أخصائيو األورام للمتدربني يتضمن 
تعريفا حول مرض السرطان ومراحله ونسبة وقوعه 
ف���ي الكويت وفي العالم وطرق التش���خيص والعالج، 
الوقاية واالكتشاف املبكر، ونسب الشفاء، الفتا إلى أن 
اختيار تدريب الهيئة التمريضية يعود إلى أنهم األقرب 
دائما للمريض وذويه وكذلك لألطباء، وأن تدريبهم على 
املعلومات الصحيحة حول األمراض السرطانية يهيئهم 

لإلجابة عن أي تساؤالت بصورة علمية سليمة.
وأشار الصالح إلى أن الطواقم التمريضية هي التي 
تنفذ وتطبق العالجات املوصوفة من األطباء، لذلك فهم 
الركيزة في تقدمي العالج لذلك وجب االهتمام بثقافتهم 
الصحية فيما يتعلق باألمراض السرطانية، معربا عن 
ش���كره إلدارة الهيئة التمريضية بوزارة الصحة على 
اهتمامها بتدريب منتس���بيها من املمرضني واملمرضات 
لتنشيط معلوماتهم واكتساب مهارات وخبرات تفيدهم 
في أداء عملهم على الوجه األكمل خدمة ملصلحة املرضى 

وهو الهدف الذي يود اجلميع حتقيقه.

خالد الصالح


