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حنان عبدالمعبود
انتقد رئيس قس����م الصيدلة مبركز حسني مكي 
جمعة د.حامد املسيليم، التفرقة الشديدة، بني العاملني 
في احلقل الطبي، وقال: نحن واالطباء البش����ريون 
واطباء االسنان من املفترض ان يكون لنا كادر واحد، 
ولكن لالسف فإن وزارة الصحة قامت بتقدمي كادري 

الطب العام واالسنان ونسيت الصيدلة.
وتابع: بالرغم من ان سنوات الدراسة للصيدلي 
هي نفسها الس����نوات اخلمس التي يدرسها طبيب 
االسنان، وحتى نسبة القبول للصيدلي أعلى منها 

بالنس����بة لطبيب االس����نان، اال ان االخير معاشه 
ضعف الصيدلي، وحينما يتخرج ينال 2000 دينار 
بدل تأثيث ف����ي البداية، وبدل ايجار، وهذا ال يناله 
الصيدلي، وبعد 15 عاما من حق طبيب االسنان ان 
يفتح عيادة خاصة، بينما الصيدلي ليس له احلق 
في فتح صيدلية، وبعد التقاعد، ينال طبيب االسنان 

18 شهرا مكافأة، والصيدلي ال ينالها.
وطالب املس����يليم وزير الصحة د.هالل الساير 
بالنظر في تخصيص وكيل مساعد لشؤون الصيدلة 

أسوة بطب االسنان.

المسيليم: على وزير الصحة النظر بتخصيص 
وكيل مساعد لشؤون الصيدلة أسوة باألسنان

الكويت أول دولة خليجية تعتمد عضوًا في منظمة الحساسية العالمية
اختي���رت الكويت عضوًا في منظمة احلساس���ية 
العاملية لتصب��ح أول دولة خليجية وثالث دولة عربية 
بعد مص��ر ولبنان في هذه املنظمة التي تعتبر اعلى 
صرح طبي يختص بأمراض احلساس���ي��ة واملناعة 

على مستوى العالم.
وقال��ت استشاري��ة ام��راض الباطنية واحلساسية 
واملناعة مبركز الراشد للحساس���ي��ة د.منى االحمد 
ان املنظم�����ة العاملي��ة اعتم�����دت الكوي��ت عض��وا 

جدي��دا فيه��ا خ��الل اجتم��اع مجل��س االدارة العلي��ا 
للمنظم��ة واملؤمتر العام للمنظمة الذي انعق��د ف��ي 
بوين��س اي��رس باالرجنتني خالل الفترة من 6 حتى 

10 اجلاري.

باريتو: عالج جديد للتقرحات الناتجة عن السكري
نظمت شركة ديلتا ميد الريادية في مجال اخلدمات 
الصحية في الكويت زيارة للبروفيسور الفرنسي 
دينيس باريتو إللقاء محاضرات في مستشفيي الرازي 
ومبارك حول اكتشافاته األخيرة في مجال معاجلة 
التقرحات الناجتة عن داء السكري، والتي من شأنها 

إنقاذ حياة املاليني من املصابني بداء السكري.
وتأتي زيارة البروفيسور لتلقي الضوء على آخر 
التطورات والعالجات الطبية التي توصل إليها في 
عالج تقرحات القدم السكرية ولكي يشارك خبراته 
مع املجتمع الكويتي الذي تسجل فيه نسبة تفوق 
ال� 30% من إصابات السكري، األمر الذي سوف يسهم 
إل����ى حد كبير في عالج احل����االت املمثلة ويحد من 
تفاقمها. وقال البروفيسور باريتو: »اثر أعوام من 
األبحاث املتواصلة، نفخر بأن يكون الكتشافنا دور 
محوري ف����ي تغيير حياة املاليني من املصابني بداء 
السكري ممن يعانون من هذه التقرحات. اننا نبشر 
املصابني اليوم بعالج فعال وناجع وهو يعتبر ثورة 
في عالم التكنولوجي����ا الطبية والصحية«. ويأتي 
االكتشاف الطبي الثوري نتاج 30 عاما من األبحاث 

 Organ Tissue( OTR3 والتجارب حتت رعاية شركة
Regeneration Repair & Replacement(، ومت إطالق 
العالج اجلديد في دول عديدة حول العالم، وحاليا 
هو متوافر في منطقة اخلليج التي تشهد ارتفاعا في 
الطلب على عقارات مماثلة نظرا الس����تفحال نسبة 
اإلصابات بداء السكري فيها وهي قابلة للزيادة في 
السنوات ال� 15 املقبلة حسب تأكيد باريتو الذي أشار 
الى أن دول اخلليج عرضة لإلصابة بهذا الداء بنحو 

أكثر من نصف سكانها.
وقد أثبت االكتشاف الطبي اجلديد، فعاليته في 
عالج التقرحات الناجتة عن داء الس����كري، بشكل 
تام وفعال حيث سجلت له نتائج مبهرة في فرنسا 
والواليات املتحدة األميركية وفي مستشفى فيصل 
التخصصي باململكة العربية الس����عودية، اذ شفي 
بواسطته 80% من املصابني خالل فترة ستة أشهر 
فقط. كما أدت فاعليته، الى ان عملت وزارة الصحة 
التونسية على إدراج العالج اجلديد حتت البرنامج 
الوطني ملكافحة السكري وبادرت الى وضعه على 

الئحة العالجات األساسية للتقرحات.

مقارنة بين المرتبات الشهرية الشاملة للصيادلة الكويتيين بحدها األقصى المعمول بها حاليا والمقترحة من قبل الديوان

المستوى
المرتب الشهري الشامل 

)الحالي( )1(
مقدار الزيادة في ضوء اقتراح 

الديوان )2(
المرتب الشهري الشامل 

)المقترح( )1( + )2(

265812203878رئيس اختصاصيي صيدلة

23689503318اختصاصي اول صيدلة

20537502803اختصاصي صيدلة

17205502270صيدلي اول

12564001656صيدلي

10682701338*صيدلي مبتدئ

* احتسب املرتب االساسي لهذا املستوى على اول مربوط الدرجة حيث انه ميثل بداية تعيني الصيدلي.
مالحظة: ميثل املرتب الشهري الشامل احلالي املقترح اآلتي: »مرتب اساسي )آخر املربوط( + عالوة اجتماعية )متزوج( + مكافأة مستوى وظيفي + 

بدل طبيعة عمل + مكافأة تشجيعية + بدل خفارة + مكافأة تدريب + بدل اشراف + الزيادة في املكافأة التشجيعية + عالوة غالء معيشة«.


