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الفالح: برنامج »سالمة المرضى في المستشفيات« جزء أساسي من خطة »الصحة«
15 استشاريًا عالميًا في مختلف التخصصات يزورون البالد الشهر الجاري

الحبيب يدعو إلنشاء جهاز مستقل للغذاء والدواء
اش���اد رئيس مجل���س ادارة 
اجلمعية الصيدلية طارق احلبيب 
مبوافقة مجلس اخلدمة املدنية على 
انشاء جهاز الشؤون الصحية في 
الكويت للقيام باالنشطة االدارية 
ذات الطابع الفني مثل العالج في 
اخلارج والرقابة الدوائية ومنح 
تراخيص املستشفيات والعيادات 

حنان عبدالمعبود
أعلن وكي���ل وزارة الصحة 
املس���اعد للتخطيط واجلودة 
د.وليد الفالح أن منظمة الصحة 
العاملية أولت موضوع سالمة 
املرضى في املستشفيات اهتماما 
خاصا، مشيرا الى قيام اخلبراء 
في املنظمة بدراس���ة املوضوع 
دراسة مستفيضة كانت نتيجتها 
أن هؤالء اخلب���راء قد وضعوا 
توصيات مهمة تسمى باحللول 
التس���عة لس���المة املرضى في 
املستشفيات وقد روعي أن تكون 
هذه احللول التسعة عملية وقابلة 
للتطبي���ق وال يتطلب تنفيذها 
تكلفة مالية عالية أو تكنولوجيا 
متقدمة. وهذه احللول التسعة 

هي كالتالي:
1 � التركيز عند وصف األدوية 

املتشابهة بالنطق أو الكتابة.
هوي���ة  م���ن  التأك���د   �  2

املريض.
3 � دقة املعلومات خالل نقل 
املريض من قسم إلى آخر داخل 

املستشفى.
4 � التأكد من إجراء العملية في 

املكان الصحيح من اجلسم.
التركي���ز  اس���تخدام   �  5
الصحيح عند استعمال احملاليل 

بالوريد.
6 � التأكد من دقة املعلومات 
بشأن أدوية املريض عند نقله من 
قسم إلى آخر داخل املستشفى.

7 � احلرص على عدم انفصال 
أو  أنب���وب احملل���ول بالوريد 
البولية عند حتريك  القسطرة 

املريض او نقله.
8 – استخدام اإلبر ملرة واحدة 

فقط وعدم تكرار استخدامها.
9 � غس���ل اليدين جيدا ملنع 
انتقال العدوى من مريض إلى 

آخر.
وأضاف الفالح نظرا ألهمية 
املوضوع قام���ت ادارة اجلودة 
الوزارة بجهود  واالعتراف في 
حثيثة خالل األش���هر املاضية 
لتعريف العاملني باملستشفيات 
بهذه احللول باالضافة إلى االنتهاء 
من دراسة ميدانية أجريت في 
بعض املستش���فيات للتعرف 

على أفضل الطرق لتطبيق هذه 
احللول وما هي اآللية املناسبة 
ملتابعة التنفيذ والتعامل السريع 
مع املعوق���ات، موضحا أن هذا 
البرنامج مت ادراجه ضمن خطة 
عمل الوزارة ألهميته القصوى 
للتأكد من سالمة املرضى عند 
دخولهم املستش���فيات إلجراء 

الفحوصات أو تلقي العالج.
الف���الح اهتمام وزير  وأكد 
الساير ووكيل  الصحة د.هالل 
العبدالهادي  الوزارة د.ابراهيم 
البرنامج وحرصهما على  بهذا 
البدء بتطبيقه في أسرع وقت من 
أجل مصلحة املرضى، موضحا 
ق���رار وزاري  اعداد  أنه ج���ار 
للبدء في تطبيق برنامج سالمة 
املرضى في كل مستشفيات وزارة 
ان���ه ال يكفي  الصحة، مضيفا 
فقط التركيز على تقدمي افضل 
اخلدمات التشخيصية والعالجية 
والتأهيلية في املستشفيات ولكن 
يجب كذلك التأكد من س���المة 
املرضى خالل تواجدهم في تلك 

املستشفيات.
وأوض���ح أن ال���وزارة على 
استعداد تام لتقدمي العون ملن 
يرغب في تطبيق هذا البرنامج 
املهم جدا سواء في مستشفيات 
القطاع العام أو اخلاص، مؤكدا 
التسعة  أهمية تطبيق احللول 
والذي يعد أفضل السبل للبدء في 
تطبيق برنامج شامل للسالمة في 
املستشفيات، مشيرا الى إمكانية 
تطويره تدريجيا في املستقبل 
ليش���مل جوانب أخ���رى مهمة 

س���يقومون بإج���راء عمليات 
جراحية دقيقة ومعقدة اضافة 
الى تدريب األطب���اء على تلك 
الدقيق���ة والقاء  اجلراحات���ت 
احملاضرات العلمية وتشخيص 
احل���االت املرضي���ة واعط���اء 

االستشارات الطبية.
وقال الدوس���ري ان الكويت 
تتميز في املنطقة بوجود نخبة 
م���ن األطباء م���ن ذوي اخلبرة 
مؤكدا ان استضافة االستشاريني 
العامليني تس���اعد على تطوير 
الكويت  اخلدمات الصحية في 

واكتساب خبرات جديدة.
الدوس���ري ان في  واوضح 
مج���ال جراحة األن���ف واألذن 
واحلنج���رة مبستش���فى زين 
العبدالهادي  برئاس���ة د.خالد 
متت دعوة البروفيسور مختار 
بسيوني من مصر في الفترة من 

20 إلى 27 يناير.
وفي مجال األمراض اجللدية 
مبرك���ز أس���عد احلم���د وجه 
د.نواف املطي���ري الدعوة لكل 
من البروفيسور جورج ريزنير 
والبروفيسور ارمور كاشموني 
من الواليات املتحدة األميركية 
في الفترة م���ن 23 يناير الى 5 

فبراير.
وف���ي مجال ع���الج أمراض 
السرطان مبركز الشيخة بدرية 
للعالج الكيم���اوي دعا رئيس 
املركز د.سالم الشمري كال من 
البروفيسور جورج سيرا من 
أنتوني  اسبانيا والبروفيسور 
جولي���ان من اململك���ة املتحدة 

باإلضافة إلى هذه احللول التسعة 
سواء فيما يتعلق باملرضى أو 

العاملني في املستشفى.
واختتم الفالح تصريحه بأن 
الرؤية احلالية في وزارة الصحة 
ملستقبل اخلدمات الصحية في 
الكويت ترتكز على أهمية إيجاد 
نظام جديد للخدمات الصحية ال 
يقتصر فقط على تقدمي األفضل 
في التشخيص والعالج والتأهيل 
عند حدوث األمراض بل يسعى 
بجدي���ة للمحافظة على صحة 
املواطنني واملقيمني مما يتطلب 
التع���اون بني جميع  لتحقيقه 
القائمني على اخلدمات الصحية 

في القطاعني العام واخلاص.
الى ذلك أعلنت وزارة الصحة 
ان 15 استشاريا عامليا من مختلف 
التخصصات الطبية سيزورون 
البالد الشهر اجلاري. وقال مدير 
ادارة العالق���ات العامة بوزارة 
الصحة فيصل الدوس���ري في 
تصري���ح صحاف���ي ان الهدف 
من زيارة اخلبراء العاملني هو 
االس���تفادة منهم في حتس���ني 
مستوى اخلدمات الصحية في 
البالد واكساب األطباء الكويتيني 

خبرات جديدة.
ان  الدوس���ري  واوض���ح 
تخصصات اخلب���راء الزائرين 
تشمل األنف واألذن واحلنجرة 
املناظي���ر والعظام  وجراح���ة 
الطبية  واملختبرات والطوارئ 
الى استشاريي أمراض  اضافة 

جلدية وأشعة.
وذكر ان األطب���اء الزائرين 

والبروفيس���ور جافيد جازيف 
من ايطاليا وذلك في الفترة من 

11 إلى 29 يناير.
واضاف الدوسري في مجال 
املختب���رات وجه مدي���ر ادارة 
املختبرات د.ابراهيم املزيرعي 
الدعوة الى البروفيسور وليام 
من أميركا في الفترة من 24 إلى 

28 يناير.
وفي مجال األشعة مبستشفى 
األميري وجهت د.حنان اخلواري 
الدعوة ال���ى د.بهيرة فتح اهلل 
من مصر في الفترة من 15 إلى 

30 يناير.
الدوس���ري في مجال  وزاد 
جراح���ة املناظير مبستش���فى 
الصباح وج���ه د.مرزوق البدر 
املناظير  استش���اري جراح���ة 
الدعوة للبروفيسور نيكوالي 
من أوزبكستان في الفترة من2 

إلى 12 يناير.
وفي مج���ال جراحة العظام 
مبستشفى الرازي وجه رئيس 
أقس���ام العظام د.حسام بشير 
الدعوة للبروفيسور راليف من 
املانيا في الفت���رة من 2 إلى 9 

يناير.
الطوارئ بإدارة  وفي مجال 
الط���وارئ الطبي���ة وجه مدير 
ادارة الطوارئ الطبية د.فيصل 
الغامن الدعوة لكل من اخصائيي 
الطبية في بريطانيا  الطوارئ 
فليب بايني، وسيمون سوالو، 
وباتريك ميرا، ونورمان نيلسون، 
واينا وليكنسون، وذلك للتدريب 

بإدارة الطوارئ الطبية.

وغيرها من امله���ام، مثنيا على 
اجله���ود الكبيرة التي قامت بها 
وزارة الصح���ة لالرتقاء بالعمل 
الصح���ي والطبي ف���ي الكويت 
من خالل نشر ثقافة التخصص 
التطوير فيها،  وارس���اء دعائم 
معتبرا ان اخلطوة وعلى الرغم من 
جودتها وفاعليتها التزال بحاجة 

الى اعادة النظر فيما يتعلق بإدارة 
الرقاب���ة الدوائية التي يجب ان 
تعمل كجهاز مستقل بعد اضافة 
اجلانب الغذائي لها والذي ال ميكن 
فصله عن اجلانب الدوائي للصلة 
العضوية بينهما وليس كإدارة 
فرعية ضمن جهاز آخر، مطالبا 
الغذاء والدواء  بتش���كيل هيئة 

لتكون جهازا مستقال يقوم بكل 
املهام املتعلقة بسالمة ومأمونية 
وفاعلية الغذاء والدواء لإلنسان 
الكثير  الى  واحليوان باالضافة 
من املهام األخ���رى التي تتعلق 
بالصحة بش���كل مباشر او غير 

مباشر.
وبني احلبيب أن حتفظ اجلمعية 
بالقرار  الصيدلية كجهة معنية 
ينحصر في ادارة الرقابة الدوائية 
فقط، مثمنا دور االدارات الفنية في 
وزارة الصحة وموضحا ان حتفظ 
اجلمعية ينطلق من حجم موضوع 
الغذاء والدواء حيث انه اضخم 
م���ن ان ينحصر في إدارة تابعة 
جلهاز م���ا ألن الغذاء بالتعريف 
يشمل كل ما هو معد لالستهالك 
اآلدمي سواء كان طازجا او مصنعا 
او شبه مصنع او خاما وأي مادة 
تدخل ف���ي تصنيعه وحتضيره 
ومعاجلته، ويشمل الدواء كل ما 
يستخدم في تشخيص االنسان او 
احليوان او عالجهما من االمراض 
او الوقاية منها، ناهيك عن البنود 
االخرى مثل املبيدات بتفرعاتها 
املختلفة واملستحضرات احليوية 
التي تشمل مشتقات الدم واللقاح 
واألمصال وكل ما يصنع من اصل 
بشري او حيواني او كليهما معا 
او ما يستخلص منهما باالضافة 
الى املنتجات ذات الصلة بالصحة 
املواد اخلام واملستحضرات  من 
التجميلية والصحية والنباتات 
الطبية واالجهزة واملستحضرات 
املشعة املستخدمة في التشخيص 
والعالج، وايضا املياه التي تشمل 
مياه الشرب املعبأة وغير املعبأة 
الطبيعية واجلوفية  واملعدنية 
ومياه العيون واآلبار ذات االدعاء 
الطب���ي واملياه املس���تخدمة في 
املياه  الكلى وعب���وات  غس���يل 
اخلاصة باألطفال والرضع واملياه 
املقطرة ذات االستخدامات الطبية 

اخلاصة.
كما بني احلبيب ان هيئة الغذاء 
والدواء ستكون مسؤولة ايضا 
الطبية املستخدمة  عن االجهزة 
في تشخيص االمراض ومراقبتها 
والوقاية منها واملنشآت الغذائية 
التي تقوم بتصنيع الغذاء املعد 
لالس���تهالك اآلدم���ي وتخزينه 
وتس���ويقه وجتهيزه وتداوله 
وتقدميه وعرض���ه، اضافة الى 
مراقبة وترخيص املس���تلزمات 
الطبية من املواد واملنتجات الطبية 
املستخدمة في العالج والتشخيص 
واالستعاضة والتقومي وحاالت 
االعاقة والغازات الطبية وايضا 
متابع���ة االع���الف احليواني���ة 

وسالمتها.

فيصل الدوسريد.هالل الساير د.وليد الفالحد.إبراهيم العبدالهادي

جدول باألطباء الزوار لمستشفيات ومراكز وزارة الصحة لشهر يناير 2010

المدةالمستشفىالتخصصاسم الزائرم

بروفيسور. جورج 1
1/23-1/29مركز اجللديةاستشاري اجللديةريزنير

بروفيسور ارمور 2
1/30-2/5مركز اسعد احلمداستشاري اجللديةكاشموني

بروفيسور مختار 3
1/20-1/27مستشفى الصباحاستشاري أنف وأذن وحنجرةبسيوني

مركز الشيخة استشاري عالج كيماويبروفيسور جورج سيرا4
1/11-1/15بدرية

1/25-1/29حسني مكي اجلمعةاستشاري امراض السرطانبروفيسور انتوني5

1/24-1/27حسني مكي اجلمعةاستشاري امراض السرطانبروفيسور جافيد6

1/24-1/28ادارة املختبراتاستشاري مختبراتد.وليام7

1/2-1/9الصباحاستشاري جراحة املناظيربروفيسور نيكوالي8

1/2-1/9الرازياستشاري جراحة العظامد.راليف9

1/15-1/30االميرياستشاري اشعةد.بهيرة فتح اهلل10

11

فليب بايني، وسيمون 
سوالو، وباتريك ميرا، 

ونورمان نيلسون، واينا 
وليكنسون

إدارةالطوارئ اخصائيو طوارئ طبية
1/30-2/5الطبية


