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الساير: نظام التأمين الصحي للمواطنين أحد تحديات خطة الحكومة
العبدالهادي: دور البنك الدولي يتمثل في إيجاد نظام يتواءم مع التركيبة الس�كانية والوضع الصحي في الكويت

افتتح الجلسة األولى لورشة عمل نظم التأمين وتمويل الخدمات الصحية

)سعود سالم(د.هالل الساير متحدثا في اللقاء

العيسى: إجراء 315 عملية جراحية في قسم األنف واألذن والحنجرة في »الفروانية«
قال��ت وزارة الصحة امس ان��ه مت اجراء نحو 315 عملية جراحية في 
قس��م االن��ف واالذن واحلنجرة في مستش��فى الفروانية. واوضح 
رئيس قسم االنف واالذن واحلنجرة في مستشفى الفروانية د.محمد 
العيسى ل� »كونا« انه منذ افتتاح القسم اواخر العام املاضي بلغ عدد 
االستشارات الطبية نحو 9 آالف استشارة طبية في العيادات اخلارجية 

الصباحية واملسائية.
واشار العيس��ى الى ان هناك خطة توسعية مستقبلية للقسم سيتم 
من خاللها توفير غرفة عمليات يومية لالنف واالذن وبهذا التوس��ع 

سيزيد عدد العمليات الى ثالثة أضعاف العدد احلالي.
وقال ان افتتاح مبنى العيادات اخلارجة اجلديد س��يوفر ست غرف 
اضافية مع غرف لفحص السمع والتوازن اضافة الى افتتاح عيادات 
لالنف واالذن واحلنجرة في مركز العصيمي التخصصي في خيطان 

الشهر املقبل ما سيقلل الضغط على مستشفى الفروانية.
واضاف ان الكويت تتميز في منطقة اخلليج بوجود نخبة من االطباء 
من ذوي اخلبرة في مجال االنف واالذن واحلنجرة، مؤكدا ان التوسع 

في اخلدمات سيساعد على تطوير اخلدمات الصحية في البالد.

ومش���روع تأمني صح���ي إليجاد 
اس���تراتيجية تق���دم م���ن خاللها 
خدمات للمواطنني، بحيث تطرح 
هذه الدراسة على مجلس االمة من 
خالل اللجن���ة الصحية حتى يتم 

اعتمادها، كنهج نسير عليه.
واضاف: الى اآلن لم يقدم تقرير 
بداي���ة اخلطوة الفعلية، فقد بدأوا 
منذ شهور في عمل دراسة، واآلن 
على ارض الواقع من خالل ورشة 
ايجاد  العمل، وستتوالى خطوات 
املشروع وطرحه على ارض الواقع 

للمواطنني الكويتيني.
وعن تعاطي الوزارة مع وفود 
البنك الدول���ي قال د.العبدالهادي: 
كانت الوزارة كتابا مفتوحا لهم من 
خالل زيارتهم للمراكز واملستشفيات، 
باالضاف���ة ال���ى مقابلتهم جلميع 

العاملني في وزارة الصحة.
وف���ي جانب تطبي���ق التأمني 
الصحي على املستش���فيات، قال 
ان دور البن���ك الدول���ي واللجان 
االستش���ارية العاملي���ة هو إيجاد 
املوديل املناس���ب الذي يتواءم مع 
التركيبة السكانية والدخل والوضع 
الصحي في الدول���ة، وهذه احدى 
ثالث ركائز ألي تأمني صحي ألي 

دولة من دول العالم.
من جانبه، قال مدير البنك الدولي 
في الكويت د.رضوان ش���عبان ان 
ورشة العمل تقام على مدار 4 ايام مت 

حنان عبدالمعبود
اكد وزير الصحة د.هالل الساير 
ان تطوير واصالح النظام الصحي، 
يحسن من نوعية العناية املقدمة 
للمرض���ى، هو احد اه���م االهداف 
التي وضعتها وزارة الصحة ضمن 
خطتها، والتي تدعم الوزارة ايضا 
في مواجهة التحديات املتوقعة ضمن 

اخلطة احلكومية الشاملة.
جاء ذل���ك خالل افتتاح الوزير 
ورشة العمل التي اقيمت امس االول 
مبقر ال���وزارة والتي تناولت نظم 
التأمني الصحي ومتويل اخلدمات 
الصحية، ونظمه���ا البنك الدولي، 
وأض���اف الوزي���ر: ان اح���د هذه 
التحديات يتمثل في انش���اء نظام 
تأمني صحي للمواطنني، ولهذا فإن 
من دواعي سرورنا ان يكون معنا 
فريق من اخلبراء من البنك الدولي، 
ملناقشة كل ما يتعلق باستراتيجية 
تطبيق البرنامج مبا يخدم النظام 
الصحي، والنماذج املختلفة للتأمني 
والتمويل الصح���ي. وعقب كلمة 
الوزير االفتتاحية بدأت اجللس���ة 
االولى لورشة العمل واستمرت ملدة 
ساعة وتلتها جلسة اخرى حضرها 
الوزير والوكالء املساعدون بالوزارة 
وعقب ذلك صرح وكيل وزارة الصحة 
العبدالهادي بأن ورشة  د.ابراهيم 
العمل مخصص���ة لقياديي وزارة 
الصحة فيم���ا يتعلق باقتصادات 
الصحة، والتي تش���كل احد اركان 
االصالح الصحي ال���ذي تتجه له 
الوزارة اآلن في برامجها من خالل 
برنامج عمل احلكومة الذي قدم، من 
خالل برنامج التأمني الصحي، وجلب 
املستشفيات العاملية، وايضا انشاء 
شركات مستشفيات التأمني الصحي، 
وشركات اخلدمات الصحية، مبينا 
ان هذه البرامج مبنزلة حجر اساس 
القتصادات الصحة الذي ستنتهجه 
الوزارة لالصالح الصحي في البالد. 
وعن خدمات التأمني الصحي قال: 
لقد مت اقرار قانون التأمني الصحي 
للوافدين عام 1999، ونحن اآلن في 
طور اعداد دراسة شاملة بالتعاون 
مع البنك الدول���ي إليجاد ارضية 

الدولي يساعد فريقا بوزارة الصحة 
من ناحية وضع املكونات املختلفة 

كإطار عام لهذا النظام.
الس���ابق للبنك  التقرير  وعن 
الدولي ع���ن االوض���اع الصحية 
بالكويت قال: منذ فترة لم نعمل على 
تطوير القطاع الصحي في الكويت، 
ومكت���ب البنك الدولي مت افتتاحه 
منذ عام، وحاليا ورشة العمل في 
املراحل االولى للعمل على البرنامج 
السابق ذكره. وآخر تقرير كان في 
موضوع متوي���ل النظام الصحي، 
والتقرير له فترة ومنذ اكثر من 4 
سنوات مرت. وعن مناذج التأمني 
الصحي قال: مناذج تتبعها مختلف 
الدول كل دولة على حسب وضعها 
التأمني الصحي الذي  تطور نظام 
يناسب وضعها وخصوصيتها، من 
ناحية دور القطاع العام أو اخلاص. 
وكما مت عرض مدى اندماج التمويل 
مع تقدمي اخلدمات أو فصلهم، ولهذا 
لن نستعرض مناذج بعينها وامنا 
نحدد العناصر املالئمة، وكيف ميكن 
للفريق الكويتي ان يطور البرنامج 
اخلاص الكويتي في مجال التأمني. 
وفي س���ؤال ع���ن التأمني الصحي 
اجلديد، وان كان سيتالفى االخطاء 
القدمي  النظام  ونقاط الضعف في 
اخلاص بالوافدين قال: نظام التأمني 
الصحي القدمي يركز باالساس على 
الوافدين، والنظام اجلديد سنعمل مع 
الفريق الرديف من اجلانب الكويتي، 
من ناحية وضع تصورات مختلفة، 
بحيث ان متخذي القرار يتخذون 
قرارهم وهم ملمون باالبعاد جميعها، 
ولهذا نحن لن نضع اجابات، وإمنا 
سنضع خيارات مختلفة وابعادها، 
ومن اجليد وج���ود مجموعة من 
اخليارات، فليس هناك شيء سيئ 
وآخ���ر جي���د، وهو ما س���نحاول 
ايضاحه لصانعي القرار، وعما اذا 
كان النظام اجلديد سيشمل تقدمي 
كل اخلدم���ات العالجية للمقيمني، 
مثل االدوية الت���ي ال يتم صرفها 
للوافدين وتصرف للمواطنني فقط، 
بني ان ه���ذا من االمور التفصيلية 

التي سيتم نقاشها.

العديد من  ف���ي  عامليني، يعملون 
دول العال���م ولديهم خبرة عاملية 
واس���عة ومتميزة، وس���يقودون 
الهدف  ان  ال���ى  النقاش، واش���ار 
االساس���ي من الورشة هو حتديد 
النقاط والتساؤالت االساسية التي 
من خاللها يتم حتديد االطار لنظام 
التأمني الصحي املناسب للكويت.

وعن تقييمه ملستوى اخلدمات 
الصحية في الكويت، قال: من ناحية 
االجنازات الصحية فإن الفريق أشاد 
بأن الكويت متميزة من ناحية امور 
عدة مثل العمر املتوقع عند الوالدة، 

ومن ناحية الوفيات، فهي من الدول 
املتميزة في هذا املجال، وخير مثال 
من ناحية التنمية البش���رية فإن 
الكويت على مستوى العالم الدولة 
رقم 1 عربيا، وهذا املؤش���ر يشمل 
االجنازات الصحي���ة والتعليمية، 
ومستوى الدخل، وفي الوقت نفسه 
مع هذه االجن���ازات الصحية، فإن 
هناك حاجة الى حتسني اخلدمات 
الصحي���ة وفي نف���س الوقت من 
ناحية نظام التأمني الصحي هناك 
قرار م���ن مجلس الوزراء لتطوير 
نظام شامل للتأمني الصحي والبنك 

تنظيمها بالتعاون بني وزارة الصحة 
والبنك الدولي، عندنا فريق من البنك 
الدولي يعمل مع فريق متخصص 
من وزارة الصحة، والهدف االساسي 
للبرنامج هو حتس���ني مس���توى 
الرعاية الصحية، واملس���اعدة في 
التطوير لنظام مناسب للكويت في 
مجال التأمني الصحي، وفي الوقت 
نفسه بناء القدرات في مجال االدارة 
الصحية. واضاف ان الورشة املقامة 
في الوقت احلالي وطوال االيام التي 
تقام فيها س���تركز على موضوع 
التأم���ني الصحي، وهناك 3 خبراء 

العسماوي: ال يوجد تأمين ترفع 
الدولة فيه يدها عن الخدمات

حنان عبدالمعبود
صرحت مص����ادر مطلعة 
بوزارة الصح����ة بأن الوزارة 
شهدت أمس اجتماعات موسعة 
ب����ني بعض قيادي����ي الوزارة 
ملناقشة تطبيق التأمني الصحي 
اجلديد والشرائح اخلاضعة 
واملبالغ التي ستدفع من قبل 
الوافدين، وفي هذا الصدد صرح 
وكيل وزارة الصحة املساعد 
املالية عبدالفتاح  للش����ؤون 
العس����ماوي ل� »األنباء« بأن 
االجتماعات كان����ت للنقاش 

وتبادل وجهات النظر.وقال ان فريق اخلبراء من البنك الدولي 
يس����تمعون الى األفكار ووجهة نظرنا فيما يتعلق بالتأمني 
وقضية الش����رائح، وقد حتدثت معه����م بصراحة وانفتاح، 
فالقضية ليست تأمينا، إمنا قضية أناس مسحوقة وعمالة 
قد ال يتعدى املعاش املخصص لها 100 دوالر في الشهر أي ما 
يعادل 30 دينارا، فإذا ما وضعنا عليه دينارا واحدا بالشهر 
أي 12 دينارا في العام يكون كثيرا عليه، وبالتالي فإن فكرة 
الدولة ف����ي تأمني ينصف الناس هو م����ا نريده، خاصة ان 
الكويت دولة جاذبة للعمالة وطلب الرزق وليست للسياحة، 
وقد حتدثت بصراحة مع فريق البنك الدولي ألن في النهاية 
األم����ر يختص ببلدنا احلبيب ومصلح����ة كل من يقيم على 
أرضه.= وعما اذا كان التأمني اجلديد سيتالفى أخطاء القدمي 
ق����ال ان العملية بالتأمني القدمي لم تكن أخطاء، امنا لم تكن 
بشكلها الصحيح، فالقدمي لم يكن به مشكلة فمن املمكن ان 
ينجح، ولكن الشركات لم تكن مستعدة، أو غير ذلك، ونحن 
لم نتحدث كثيرا حول أمر مضى، امنا نفكر اآلن فيما أمامنا 
وهو التأمني اجلديد الذي نتمنى ان يكون في مصلحة املريض 
وليس لشيء آخر. وقد اطلعت على جتارب العديد من الدول 
األخرى ولدي مخزون كبير عن التأمني من جميع الدول سواء 
في اخلليج أو في مصر وأملانيا وبريطانيا وأميركا وجنوب 
افريقيا رصدنا جتاربهم وحتدثنا اليهم، وال يوجد هناك تأمني 
ترفع الدولة يدها عن اخلدمات به فهذه صحة، وليست أمرا 

هينا، كما ان الناس ليس كل مدخولهم واحدا.

عبدالفتاح العسماوي

عائلتي املرزوق والغامن الكرام

عائلـة ال�سرّيع
يتقدمون بخال�ص �لعز�ء و�سادق �ملو��ساة �إىل

�سائلني �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمد �لفقيد بو��سع رحمته 

وي�سكنه ف�سيح جناته، ويلهمنا و�أهله  وذويه  �ل�سرب و�ل�سلو�ن

وليد خالد يو�سف المرزوق
لــوفــاة فقيدهم وفقيدنا �ملغفور لـه بـــاإذن �للـــه تعـالــى

عائلتي املرزوق والغامن الكرام

موؤ�ص�صة ق�صر اجللود
تتقدم بخال�ص �لعز�ء و�سادق �ملو��ساة �إىل

�سائلني �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمد �لفقيد بو��سع رحمته 

وي�سكنه ف�سيح جناته، ويلهم �أهله  وذويه  �ل�سرب و�ل�سلو�ن

وليد خالد يو�صف المرزوق
لــوفــاة فقيدهم �ملغفــور لـه بـــاإذن �للـــه تعــالــى


