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جائزة الكويت لمكافحة السرطان ينالها طبيب أردني وآخر باكستاني

تعميمات غير واضحة وتخبط في اإلجراءات وزيادة في حاالت االشتباه غير المعلن عنها

الساير إلىاجتماع اللجنة اإلقليمية لشرق المتوسط بالمغرب

تضارب صارخ في قرارات مسؤولي »الصحة« لمواجهة إنفلونزا الخنازير

نص تعميم رقم 83 لسنة 2009 بشأن اجراءات التبليغ عن األمراض السارية
نظ��را ملا اس��تجد م��ن امراض 
ال��وزارة ف��ي تنظيم  ورغبة م��ن 
اج��راءات التبلي��غ ع��ن االمراض 
للقان��ون التخاذ  الس��ارية طبق��ا 
التدابي��ر الوقائية الالزمة من رصد 
ومحاصرة امل��رض املعدي للقضاء 
علي��ه ومن��ع انتش��اره ومتابع��ة 
املخالطني حفاظا على الصحة العامة 
في البالد. يرجى التنبيه على جميع 
السادة األطباء بالقطاعني احلكومي 

واألهلي مراعاة اإلجراءات التالية:
أوال: يت��م االبالغ عن االمراض 
الس��ارية في جميع مراحل الرعاية 
الصح��ة في الب��الد ب��دءا باملراكز 
الصحية والعيادات واملستش��فيات 
واملختبرات  واألهلي��ة  احلكومي��ة 

ووفقا ملا يلي:
1 � نظام التبليغ:

أ � اذا اصيب شخص او اشتبه 
في اصابته او توفي بأحد األمراض 
السارية وجب االبالغ عنه خالل 24 

ساعة.
ب � يقع واجب االبالغ بش��أن 
األمراض الس��ارية على كل طبيب 
ق��ام بالكش��ف او التش��خيص او 
وصف العالج للمصاب او املش��تبه 

في اصابته مبرض معد.
ج � يتم التبلي��غ بتحرير بالغ 
مرض س��ار على االشعار الرسمي 
املعم��ول ب��ه ف��ي وزارة الصح��ة 
وميكن التبليغ عن طريق الفاكس او 
الهاتف )يتبعه حترير البالغ( مبجرد 
االشتباه في حدوث احلالة املرضية 
وذلك الى ادارة الصحة العامة )قسم 
مكافح��ة االم��راض( او الى وحدة 
خدم��ات الصح��ة العام��ة باملنطقة 
الصحي��ة او اق��رب مركز مختص 
للصح��ة الوقائي��ة التي يق��ع فيها 
محل عمل الطبيب املبلغ او س��كن 
املريض على ان يشمل التبليغ عن 
احلالة املشتبهة حالة املرض او بعد 
البيانات  تأكيد التشخيص ش��امال 

التعريفية والوبائية األساسية وهي: 
االسم � العمر � النوع � اجلنسية � 
العن��وان � محل العمل بالتفصيل � 
رقم الهاتف � التشخيص االبتدائي 
او النهائي � تاريخ بداية االعراض � 
تاريخ العزل � تاريخ التبليغ � جهة 
التبليغ وتشمل اسم الطبيب املبلغ 

وتوقيعه وخامته.
األم��راض الس��ارية التي يجب 
مراعاة هذه اإلجراءات بشأنها هي:

1 � املجموعة األولى:
أم��راض يج��ب التبلي��غ عنها 
للتقص��ي الوبائي ف��ي الكويت او 
للوائ��ح الصحية الدولي��ة )املنقحة 

2005( وهي كما يلي:
.Cholera )1 � الكوليرا )الهيضة

2 � الطاع��ون Plague بأنواع��ه 
)الدملي � الرئوي � التسممي(.

 Yellow 3 � احلم��ى الصف��راء
.fever

4 � احلمى النزفية الڤيروس��ية 
.)Hemorrhagic Fever )All Typcs

5 � مثل حم��ى الضنك � حمى 
ال��وادي املتصدع � األيبوال � حمى 
السا � مرض ماربورغ � والكونغو 
)كونغ��و كرمييان( وحمى  القرمية 

كوريا النزفية.
6 � الته��اب س��نجابية النخاع 

.Pollomyeiitls )شلل األطفال(
.)AFP( 7 � الشلل الرخو احلاد

8 � اخلن������اق )الدفتيري����ا( 
.Diphtheria

9 � الكزاز Tetanus )التيتانوس( 
 Tetanus الوليدي الكزاز  ويش��مل 

.Neonatorum
البش��رية  االنفلون��زا   �  10
Influenza الناجمة عن امناط جديدة 
مث��ل )انفلون��زا AH1N1 وانفلونزا 

.)H5N1 الطيور
11 � متالزم��ة االلتهاب الرئوي 

.)SARS( احلاد الوخيم
12 � متالزم��ة الع��وز املناع��ي 

 .HIV/AIDS )املكتسب )االيدز
 Mad Cow Disease 13 � جنون البقر

.))Creutzfeldt-Jakob Disease
14 � التهاب السحايا النيسيري 

)احلمى املخية الشوكية(.
15 � م��ا يس��تجد م��ن امراض 
تش��كل احداثا صحي��ة عمومية او 

تثير قلقا دوليا.
الثانية: أمراض  2 � املجموع��ة 
خاضع��ة للتقص��ي الوبائ��ي ولها 

اهمية وطنية:
يتم التبليغ عنها كتابيا بارسال 
ب��الغ امل��رض املع��دي الى قس��م 
مكافح��ة االمراض ب��ادارة الصحة 
العام��ة او اق��رب مرك��ز للصحة 

الوقائية وهي:
.Measles 1 � احلصبة
2 � احلصبة األملانية.

3 � احلصبة األملانية الوالدية .
.Mamps 4 � النكاف

5 � الشاهوق )السعال الديكي(.
 )Varicelle( 6 � اجلدي��ري املائي

.Chickcopox
7 � احل��أ املنطق��ي )احل��زام 

.Herpes Zoster )الناري
 Herpes البس��يط  احل��أ   �  8

.Simplex
اجللدي��ة  الليش��مانيا   -37
 Leshmaninsis )All واحلشوية 

.)Types
 Parasitic الطفيلي�����ات   -38
مث��ل   )Infestation )All Types
اجلارديا واالنكلستوما واالسكارس 
والبلهارس��يا وداء االكياس املائية 

.Hydatidosls )داء املشوكات(
39- داء املقوسات.

40- الغرغرينا الغازية.
41- احلم����ى الروماتيزمي���ة 

.)Rheumatic Fever(
42 – الته��اب اخلاليا الضخمة 
 Cytomegaloin  )CMV( الضمين��ي 

.Clusion Discase

 )All Types( )43- الدرن )الس��ل
.T.B

44- احلمي��ات الريكتس��ي���ة 
احلمى  )مجموعة  بالق��راد  املنقولة 

.Rickehslal Fevers )البقعية
ثانيا: اإلجراءات الواجب اتخاذها 

عند اكتشاف مرض سار:
أ- امراض يلزم متويلها وتطبيق 
العزل االجباري عليها في مستشفى 
االمراض الس��ارية فور اكتش��اف 

املرض او االشتباه االكلينيكي:
1- الكولي��را وحاالت االس��هال 
بني القادمني من بالد اعلنت منظمة 
الصحة العاملية اصاب��ات بالكوليرا 

فيها.
2- الطاعون بانواعه.
3- احلمى الصفراء.

4- احلمى الراجعة بانواعها.
5- التيفوس بانواعه.

6- الته��اب س��نجابية النخ��اع 
)شلل االطفال(.

7- اخلناق )الدفتيريا(.
8- اجلمرة اخلبيثة.

9- داء الكلب في االنسان.
10- التهاب الس��حايا الليسيري 

)احلمى املخية الشوكية(.
11- االنفلونزا البش��رية بامناط 
واملصحوب��ة مبضاعفات  جدي��دة 
مث��ل انفلونزا »A»N1 H1 وانفلونزا 

.»H5N1« الطيور
12- اجلذام )مرض هانسن(.

13- احلمى النزفية الڤيروسية.
ب- حاالت حتول الى مستشفى 

األمراض السارية للعالج:
املناع��ي  الع��وز  متالزم��ة   -1

املكتسب )االيدز(.
2- متالزم��ة االلته��اب الرئوي 

احلاد الوخيم )سارس(.
املصحوب��ة  احلصب��ة   -3

باملضاعفات وخاصة البالغني.
املصحوبة  األملانية  احلصبة   -4

مبضاعفات.

5- النك����اف املصح���وب 
مبضاعفات.

الديكي املصحوب  6- الس��عال 
مبضاعفات.

املصح��وب  اجلدي����ري   -7
مبضاعفات.

8- حمى التيفوئيد والباراتيفوئيد 
)أ/ب/ج(.

9- االلتهابات الكبدية الڤيروسية 
)أ/ب/ج/د/ه�(  املصلي��ة  بامناطه��ا 

والڤيروسية غير املصنفة.
عالجه��ا  يج��وز  ح��االت  ج- 

باملستشفيات العامة:
1- الكزاز )التيتانوس(.

2- التسمم الغذائي.
املتموج�����ة  3- احلم����ى 

)البروسيلية(.
4- املالريا.

5- التهاب السحايا الڤيروسي.
6- التهاب السحايا البكتيري.

7- التهاب املخ.
8- التهاب رئوي.

9- النزالت املعوية بالساملونيال.
10- النزالت املعوية غير املشتبه 

والدوسنتاريا بانواعها.
11 � جنون البقر.

12 � داء املقوسات.
د- حاالت م��رض نقص املناعة 
املكتس��بة )االيدز( يتم االبالغ عنها 
بصورة سرية ومباشرة الى السيد 

مدير ادارة الصحة العامة.
ه� - حاالت الدرن T.B تبلغ الى 

وحدة مكافحة الدرن.
و- يراعى اثبات النتائج املخبرية 
الت��ي تؤك��د التش��خيص النهائي 
التي  املعدي��ة  االم��راض  حل��االت 
يحتاج تشخيصها النهائي الى تأكيد 
مخبري وعلى مسؤولي املختبرات 
اخط��ار االطباء املعاجل��ني واطباء 
الصح��ة الوقائي��ة باملستش��فيات 
بصورة فورية عن نتائج الفحوص 

املخبرية لأمراض السارية.

حنان عبدالمعبود
مازال مسلسل التخبط داخل 
وزارة الصحة مستمرا حيث اصدر 
وكيل وزارة الصح����ة د.ابراهيم 
العبدالهادي تعميم����ا حمل رقم 
83 لسنة 2009 بشأن التبليغ عن 
األمراض السارية، وهذا التعميم 
يتعارض مع القرار الوزاري الذي 
اصدره وزير الصحة د.هالل الساير 
وحم����ل رق����م 242 لس����نة 2009 
واخل����اص بالتعام����ل مع حاالت 
انفلونزا اخلنازير واإلبالغ عنها.
فبينم����ا يق����ول الوكي����ل في 
تعميمه عن االج����راءات الواجب 
اتخاذها عند اكتشاف مرض سار، 
موضحا انه م����ن األمراض التي 
العزل  يلزم حتويله����ا وتطبيق 
االجب����اري عليها في مستش����فى 
االمراض الس����ارية فور اكتشاف 
املرض او االش����تباه االكلينيكي، 
االنفلونزا البشرية بأمناط جديدة، 
 A واملصحوب����ة مبضاعفات مثل
H1N1(( وانفلونزا الطيور H5N1 إال 
ان قرار الوزير يقول إن التحويل 
ملستشفى االمراض السارية يكون 
فقط للحاالت من املجموعة الثالثة، 
والتي تعد اكثر خطورة لإلصابة 
باملرض، وبعد التأكد من التشخيص 
بالفحص املخبري وليس مجرد 
اشتباه، بينما تعميم الوكيل ينص 
على ان هناك حاالت يجوز عالجها 
باملستشفيات وهي: الكزاز، التسمم 
الغذائي، احلمى املتموجة، املالريا، 
التهاب السحايا الڤيروسي، التهاب 

التهاب املخ،  البكتيري،  السحايا 
التهاب رئ����وي، النزالت املعوية 
بالساملونيال، النزالت املعوية غير 
املشتبه بها والدوسنتاريا بأنواعها، 
جنون البقر، داء املقوسات، ولم 
يذكر بينها املجموعة الثانية من 
االنفلون����زا والتي اقر الوزير في 
قراره ان تعالج باملستش����فيات 
العامة، بل وخصص غرفا للعزل 

في تلك املستشفيات.
كذلك ذكر وكي����ل الوزارة في 
تعميمه نظام التبليغ عن االمراض 
السارية ذاكرا ان »واجب االبالغ 
الس����ارية يقع  بش����أن االمراض 
على كل طبيب قام بالكش����ف او 
التش����خيص او وص����ف العالج 
للمصاب او املش����تبه في اصابته 
مبرض معد«، وفي التعميم نفسه 
بالفق����رة االخيرة يذك����ر مراعاة 
اثبات النتائج املخبرية التي تؤكد 
النهائي لألمراض،  التش����خيص 
وهذا كله يع����د تناقضا فاإلبالغ 
يحتاج الى تشخيص والتشخيص 
ايضا يحتاج الى نتائج مخبرية 
إلثباته، وفي النهاية اغلب املرضى 
يتلقون عالجا من املراجعة األولى 
ويعودون ملنازلهم. كما ان وكيل 
الوزارة اختص ڤيروس انفلونزا 
اخلنازير وان لم يذكره باالس����م 
حيث انه في تعميمه عن االمراض 
السارية التي يجب مراعاة اجراءات 
التبليغ بشأنها جاء على ذكر 15 
مرضا وكان األخير »ما يس����تجد 
من امراض تشكل احداثا صحية 

عمومية، او تثير قلقا دوليا«، ولكن 
هذا البند كان يحتاج الى ايضاح 
إليهم  اكثر ليفهم االطباء املوجه 
ه����ذا التعميم ما يرمي اليه وكيل 

الوزارة.
كما جاء بنفس الفقرة على ذكر 
بالبند العاشر االنفلونزا البشرية 
الناجمة عن امناط جديدة كإنفلونزا 
اخلنازير والطيور ويحتاج التأكد 
منهم����ا إلى فحوص����ات مخبرية 
لإلبالغ عنهما وهذا بدوره يستدعي 
ان يدخل املصاب املستشفى وليس 
كل مصاب يدخل املستشفى او يتم 

عمل فحص مخبري له.
وضم وكي����ل وزارة الصحة 
املناعي املكتسب  العوز  متالزمة 
الى نف����س املجموعة  )االي����دز( 
الس����ابقة التي تضمنت انفلونزا 

اخلنازير.

الوزارة حاالت  اختص وكيل 
نقص املناعة املكتس����بة )اإليدز( 
باإلب����الغ عنها بصورة س����رية 
ومباشرة الى مدير ادارة الصحة 
ان االش����تباه  العامة بالرغم من 
الفح����ص املخبري  ال����ى  يتدرج 
وامل����رور بعدة قن����وات يأتي في 
مجملها مجموعة كبيرة من األطباء 
العاملني حتى تصل  واملختصني 
الى مدي����ر االدارة، ما يعني عدم 
الثقة في رؤساء وحدات الصحة 
العامة باملناطق الصحية، واألطباء 
الوقائي����ة  الوقائي����ني باملراك����ز 
واملستش����فيات ورئي����س وحدة 
األوبئة، ورئيس قس����م األمراض 
املعدي����ة ورئيس مكت����ب اإليدز 
واإلحصاءات واملعلومات، بالرغم 
من انه أجدى في الثقة مبن يعملون 
معه وبخاصة ان اإلبالغ الشخصي 
قد يتأخر بسبب املهام الكثيرة التي 
يسافر بها خارج البالد، ما يعني 
توقف االج����راءات حلني عودته، 
كما جاء بالتعميم ذكر ان حاالت 
الدرن يت����م ابالغها لوحدة الدرن 
ونس����ي انها تتبع ادارة الصحة 
العامة اداريا وفنيا، ما جعل ذكرها 
على هذا االس����لوب وكأنها ادارة 
مس����تقلة وفي آخر التعميم ذكر 
د.العبداله����ادي مجموعة امراض 
يج����وز عالجها باملستش����فيات 
التيتانوس والتهاب  العامة منها 
السحايا الڤيروسي وغيرهما، وهي 
امراض س����ارية، ما قد ينتج عنه 
نشر للعدوى واألوبئة للمرضى 

اآلخرين لتتحول املستش����فيات 
العام����ة الى بؤر للمرضى عوضا 

عن كونها أماكن للعالج.
القرارات  ف����ي  تضارب كبير 
والتعميم����ات والتناق����ض حتى 
بالتعميم الواح����د، ففي التعميم 
في البداية يذكر التبليغ باالشتباه 
النتائج  ويختتم باإلثب����ات عبر 
املخبرية. وهنا يجب ان نس����أل 
سؤاال مهما: هل هناك أمراض معدية 
يت����م تش����خيصها دون اجراءات 

تشخيص مخبرية؟
التناقض  وكذلك متى ينتهي 
بني القرارات والتعميمات اخلاصة 
بإنفلون����زا اخلنازير، خاصة ان 
هذا يتسبب في فوضى وتخبط 
اداري في الصحة العامة ولألطباء 
املعاجلني الذين أصبحوا في حيرة 
من أمرهم، حيث فوجئوا بأمراض 
غير معروفة من قبل ولم يسمعوا 
عنها إال من كتب التاريخ الطبي، 
أمراض اختف����ت متاما من الدول 
املتقدمة، وحتى من الدول النامية، 
وقد صرح املسؤولون اكثر من مرة 
بأن الكويت خالية من هذه األمراض 
ومنها ش����لل األطفال والكوليرا 

واحلمى الصفراء والسارس.
ان التعميم األخير قد يخاطب 
األطباء في الدول األفريقية الفقيرة 

او الدول محدودة الدخل.
وقد وصفت بع����ض املصادر 
تعميم وكيل الوزارة بأنه إساءة 
للنظام الصحي في الكويت شكال 

وجوهرا.

العزل اإلجباري؟
أعربت مصادر طبية 
عن استغرابها الشديد من 
كلمة »العزل االجباري« 
الت���ي ج���اءت بتعميم 
الوكيل وتس���اءلت: ما 
العزل االجباري؟ فهو غير 
موجود بأي قاموس طبي، 
وال تتضم���ن أي هيئة 

طبية هذا املصطلح.
فما املقصود به؟

السهالوي: زيادة األطباء في بعثة الحج 
ق��ال أمني ع��ام البعثة 
وزارة  وكي��ل  )الطبي��ة( 
الصحة املس��اعد للشؤون 
الفنية د.خالد الس��هالوي 
انه مت��ت زيادة عدد أطباء 
الصحة العام��ة في البعثة 
الكويتية للح��ج هذا العام 
كإج��راء احت��رازي بع��د 
ظه��ور ڤيروس )اتش 1 ان 
انفلونزا  ملرض  املسبب   )1

اخلنازير.
الس��هالوي  وناش��د 
حجاج احلم��الت الكويتية 

من مواطن��ني ووافدين االلت��زام بالتعليمات 
واإلرشادات الصحية حفاظا على سالمتهم.

واض��اف انه جار العمل على قدم وس��اق 
الستكمال االستعدادات ملوسم احلج، موضحا 
انه س��يتم جتهيز البعثة بجميع املستلزمات 
الطبي��ة واألدوية ملوس��م حج ه��ذا العام في 
عيادتها في منطقتي العزيزية والنس��يم مبكة 

املكرم��ة واملدين��ة املنورة 
لتق��دمي خدماتها لضيوف 

الرحمن.
وأكد السهالوي حرص 
على  السياس��ية  القي��ادة 
تذليل كل العقبات وتوفير 
اخلدم��ات الصحية خلدمة 
أقطار  كل  م��ن  احلجي��ج 
العالم، مشيدا بالتسهيالت 
الت��ي تقدمه��ا احلكوم��ة 
الكويتي��ة واجلهات املعنية 
الس��عودية م��ن اجل  في 
الرحمن  ضي��وف  راح��ة 

ألداء مناسكهم بكل سهولة ويسر.
وق��ال ان��ه مت توزيع نش��رات إرش��ادية 
وأقراص )دي ڤي دي( لش��رح طبيعة أعراض 
م��رض انفلونزا اخلنازير وطرق الوقاية منه، 
اضافة الى عم��ل محاضرات توعوية للطواقم 
الطبية في احلمالت الكويتية في مكة املكرمة 

واملدينة املنورة.

الوفاة التاسعة بالڤيروس هل توفيت قبل يومين من اإلعالن عنها؟

النصف: اجتماع منظمة الصحة الـ 56يتناول 
األمن الصحي ومستجدات ڤيروس )إتش 1 إن 1(

الطعوم هل ستعطى بالمدارس 
أم بالمراكز الصحية والمستشفيات؟

نتمنى على املسؤولني بوزارة الصحة وخاصة من 
يتصدرون للتصريح لوسائل االعالم حتري الدقة في 
املعلومات التي يصرح����ون بها، حيث جاء في كلمة 
ألقاها د.احمد الشطي خالل ندوة اقامتها جلنة الدعوة 
واالرشاد التابعة جلمعية احياء التراث وكانت تدور 
عن انفلونزا اخلنازير بني الشرع والطب، ذكر ان عدد 
االصابات 1500حالة بالرغم من ان وزير الصحة اعلن 
ان العدد بلغ 2881 مصابا، وكذلك ذكر ان الوفيات 9 
بالرغم من ان احلالة التاس����عة مت اعالنها امس فقط 
بينما الندوة كانت منذ 4 ايام فهل هناك حاالت وفيات 

لم تعلن؟ 

كذلك جاء بتصريح لوكيل وزارة الصحة للشؤون 
الفنية د.خالد السهالوي عن اعطاء التطعيم لالطفال 
بامل����دارس ال من خالل املراكز الصحية وجاء هذا من 
خالل كونه املسؤول عن الرعاية الصحية االولية. بينما 
ناقضه مدير ادارة الصحة العامة د.راش����د العويش 
حينما ذكر ان الطعوم ستوزع على املراكز الصحية 
واملستش����فيات. فكيف يصرح العويش عن املراكز 
الصحية وهي تتبع د.السهالوي بينما املستشفيات 
هو غير مس����ؤول عنها وامنا تتب����ع وكيل الوزارة 
مباشرة، باالضافة الى انه يناقض مسؤوال آخر في 

تصريحاته.

الدوسري: دعوة استشاريين عالميين في مختلف 
التخصصات الطبية لزيارة الكويت الشهر الجاري

قال وكيل وزارة الصحة املساعد 
لشؤون الصحة العامة د.يوسف 
النصف ان االجتماع ال� 56 لشرق 
املتوسط ملنظمة الصحة العاملية 
في املغرب يتناول االمن الصحي 
1 ان  ومستجدات ڤيروس )اتش 
1(. واوضح النصف في تصريح 
ل� »كونا« مبناسبة مشاركة وزير 
الصحة د.هالل الساير على رأس 
وفد رس���مي في االجتماع املقام 
ف���ي مدينة فاس االثن���ني املقبل 
ان االجتم���اع س���يتناول بصفة 
خاصة االمن الصحي ومستجدات 
التعامل مع وباء االنفلونزا باالقليم 

واالمراض املزمنة غير املعدية.
واضاف انه س���يتم التباحث 
حول احملددات االجتماعية للصحة 
وتعزي���ز الصحة وتقوية النظم 
الرعاية  القائمة عل���ى  الصحية 
الصحية األولية اضافة الى شلل 
االطفال ومبادرة التحرر من التبغ 
ومتابعة حتقيق األهداف التنموية 
لأللفي���ة اجلدي���دة ذات العالقة 

بالصحة بدول االقليم.
وذكر د.النصف ان اجتماعات 
اللجنة االقليمية لشرق املتوسط 

العالقات  ادارة  كش����ف مدير 
العامة واالع����الم بوزارة الصحة 
فيص����ل الدوس����ري ع����ن دعوة 
االطباء الزوار من كبار اجلراحني 
واالستشاريني العامليني في جميع 
الطبية خالل شهر  التخصصات 
اكتوبر اجلاري، موضحا ان هذه 
الدعوة جاءت انطالقا من اهتمام 
الس����اير  وزي����ر الصحة د.هالل 
ود.ابراهيم العب����د الهادي وكيل 
الوزارة بدعوة كب����ار اجلراحني 
واالستش����اريني العامليني الجراء 
العديد م����ن العمليات اجلراحية 
الدقيقة واملعقدة وتدريب االطباء 
على تلك العمليات باالضافة الى 

حنان عبدالمعبود
اليوم صباحا وزير  يسافر 
الى  الس���اير  الصح���ة د.هالل 
اململكة املغربية على رأس وفد 
مرافق له من الوزارة، يتضمن 
الوكيل املساعد للصحة العامة 
د.يوس���ف النص���ف، ومدي���ر 
ادارة العالق���ات العامة فيصل 
الدوسري، واملستشار مبكتب 
العميري،  الوزارة راشد  وكيل 
حلضور اجتماع اللجنة االقليمية 
لش���رق املتوس���ط في دورتها 
السادس���ة واخلمس���ني، حيث 
يتضمن جدول االعمال التقرير 
السنوي للمدير االقليمي ويشمل 
3 فصول يص���ف فيها القضايا 
والتحديات ويب���ني االجراءات 
املتخذة حيالها والنتائج املنجزة 
والتوجهات املستقبلية جلميع 
االغراض االس���تراتيجية ال� 13 
املقررة لتعاون املنظمة مع الدول 
االعضاء، كم���ا يتناول اجلدول 
حتس���ني اداء املستشفيات في 
اقليم شرق املتوسط، والقرارات 
املهم���ة لالقليم والتي اصدرتها 
ال� 62  العاملية  جمعية الصحة 
التنفيذي في دورته  واملجلس 

العاملية باملغرب  ملنظمة الصحة 
الناجمة عن  ستناقش االصابات 
حوادث امل���رور على الطرق وما 
ينجم عنها من وفيات واعاقة متثل 
مشكلة ضخمة من مشكالت الصحة 

العامة.
واشار الى االجتماع سيناقش 
تقرير اللجنة االستشارية للبحوث 
الصحية لشرق املتوسط ومتابعة 
وتنفي���ذ اس���تراتيجية املنظمة 
للبحوث الصحية واعداد وتنفيذ 
اقليمية للبحوث  اس���تراتيجية 

القاء احملاض����رات العلمية، الفتا 
الى رغبة الوزارة في توفير عالج 

جميع االمراض في البالد.
واوضح الدوسري انه في مجال 
جراحة الصدر مبستشفى الصدري 
متت دعوة البروفيسور هارفي باس 
من اميركا وفي مجال امراض قلب 
االطفال مت دعوة البروفيسور زياد 
حجاري من اميركا والبروفيسور 
فرانك زمرمان من اميركا وفي مجال 
امراض االورام السرطانية مبركز 
حس����ني مكي اجلمعة للجراحات 
املتخصصة متت دعوة البروفيسور 
اندرياس كلوزك رئيس قسم االورام 

بجامعة هايدلبرج باملانيا.

ال� 124.
وكذلك تقدمي جائزة مؤسسة 
د.علي توفيق شوشة لعام 2009 
واملرشحة لها د.هدى زريق من 

لبنان.
الكويت  كما تقدم جائ����زة 
ملكافحة السرطان واألمراض 
القلبية الوعائية والسكري في 
اقليم شرق املتوسط والتي تقدم 
هذا العام ف����ي مجال مكافحة 
الس����رطان، حيث تق����دم الى 
كل من د.محمود سرحان من 
االردن ود.نعي����م جعفري من 

باكستان.

املتعلقة بالتغذية والغذاء والكوارث 
الطبيعي���ة. وم���ن املوضوعات 
الصحية الهامة املدرجة على جدول 
اعمال االجتماع التهديدات املتزايدة 
اللتهاب الكبد )ب( والتهاب الكبد 
)س( في اقليم ش���رق املتوسط 
واهمية تنفي���ذ برنامج مكافحة 
العدوى ومأمونية احلقن وسالمة 
الدم واتخ���اذ اج���راءات عاجلة 

للتصدي للعدوى.
كما تناقش اجتماعات اللجنة 
االقليمية لشرق املتوسط ملنظمة 
الصحة العاملية موضوع حتسني 
اداء املستشفيات في اقليم شرق 
املتوسط والتقييم املوضوعي الداء 
املستشفيات والتوعية بالثغرات 
في اداء وادارة املستشفيات. ويضم 
وفد الكوي���ت اضافة الى الوزير 
د.هالل الس���اير وكي���ل الوزارة 
املساعد لش���ؤون الصحة العامة 
د.يوس���ف النصف واملستش���ار 
الفن���ي مبكت���ب وزي���ر الصحة 
ادارة  العميري ومدير  د.راش���د 
العامة واالعالم فيصل  العالقات 

الدوسري.

د.يوسف النصف

فيصل الدوسري

د. هالل الساير

د.خالد السهالوي

جدول باألطباء الزوار لمستشفيات ومراكز وزارة الصحة لشهر أكتوبر 2009
المدةالمستشفىالتخصصاسم الزوارم

استشاري جراحة د. ارنولد بي اوراجني1
امراض اجللدية

مركز اسعد احلمد 
10/18 - 10/23لالمراض اجللدية

استشاري جراحة بروفيسور الني طيب2
األمراض اجللدية

مركز اسعد احلمد 
10/18 - 10/23لالمراض اجللدية

استشاري انف واذن د. مختار بسيوني3
10/10 - 10/17مستشفى الصباحوحنجرة

استشاري انف واذن د. فراس قاسم الزعبي4
10/3 - 10/8مستشفى الصباحوحنجرة

استشاري انف واذن د. جيرميي اندريو الفي5
10/2 - 10/6مستشفى الصباحوحنجرة

مركز الشيخة بدرية استشاري هيماتولوجيد. جورج سيرا6
9/28 - 10/3للعالج الكيماوي

استشاري د. ويليام روبرت7
10/11 - 10/15املختبراتسايتوباثولوجي

10/10 - 10/17املختبراتاستشاري سايتولوجيد. سما جيها8

استشاري امراض د. إناس العطار9
9/25 - 10/2مركز حسني مكي جمعةالسرطان

بروفيسور اندرياس 10
كولوزك

استشاري امراض 
10/11 - 10/14مركز حسني مكي جمعةالسرطان

بروفيسور كريسنت 11
مينجولد

استشاري امراض 
10/12 - 10/18مركز حسني مكي جمعةالسرطان

استشاري امراض د. موثي الصراف12
10/22 - 10/30مركز حسني مكي جمعةالسرطان

بروفيسور زياد 13
10/30 - 11/5مستشفى الصدرياستشاري اطفالحجازي

بروفيسور فرانك 14
10/30 - 11/5مستشفى الصدرياستشاري اطفالزمرمان

استشاري الطب د. رونالد جيمس كروو15
10/24 - 10/30مستشفى الفروانيةالنووي

استشاري الطب د. ارنست جارسيا16
10/24 - 10/30مستشفى الفروانيةالنووي

استشاري الطب د. رغوفير كريشنا17
10/24 - 10/30مستشفى الفروانيةالنووي

استشاري جراحة د. هارفي باس18
10/7 - 11/12مستشفى الصدريالقلب


