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هيفاء الموسى: التعرف على أحدث المستجدات 
الخاصة بتعقيم وتطهير األدوات الجراحية

شركات »نيو تك« د.محمود دياب، 
أن الش����ركة رائدة في مجال في 
التنظيف والتعقيم املستخدم في 
املستشفيات سواء كانت بالقطاع 
العام أو اخل����اص، وهو فرع من 
فروع »نيو تك« اخلاصة باملعدات 
الطبية. والشركة هي  واألجهزة 
»ميلي« وهي رائدة في هذا املجال، 
ونحن منثلهم في الكويت ولهذا 
ل����وزارة الصحة،  الدعوة  قدمنا 
حيث يهمنا أن نرفع من مستوى 

اخلدمة.

األجهزة حيث بني األمور بكاملها 
بصورة واضحة، وشاملة يستفيد 

منها العاملون بهذا املجال.
وعن الشركة الداعية قالت د. 
املوسى إن شركة »نيو تك« شركة 
متخصصة ف����ي أجهزة ومعدات 
طبية، وال����وزارة متعاونة معها 
منذ سنوات طويلة، وألنها شركة 
كبرى تهتم بكل التفاصيل فإنها 
أضافت تطوير التدريب والتعليم 
للخدم����ة املقدمة م����ن قبلها. من 
العام ملجموعة  املدير  جانبه بني 

والتطوير، وكذلك للوقوف على 
أحدث املستجدات في هذا املجال.

وعن اجلديد الذي تتم االستفادة 
منه من الندوة قالت د.املوسى ان 
املعلومات التي قدمها البروفيسور 
قيمة، حيث قدم معلومات حول 
التطهير وتنظيف األدوات  طرق 
الكيميائي  التنظيف  والفرق بني 
والتنظيف باحلرارة، كما تناول 
املعايي����ر التي وضعت وعلى أي 
أس����اس مت وضعها م����ن ناحية 
درجة احلرارة، وكذلك أساس عمل 

حنان عبد المعبود
أقام����ت ش����ركة »ني����و تك« 
املتخصصة في املعدات واألجهزة 
الطبي����ة ن����دوة ح����ول مقاييس 
التعقي����م والتطهير،  ومعايي����ر 
بحض����ور املختص����ني ف����ي هذا 
املجال من العاملني في القطاعني 
العام واخلاص، حيث قام بإلقاء 
محاضرة عض����و املتخصص في 
وضع املعايير واملقاييس في هذا 

املجال البروفيسور ميتشيلز.
وقالت مديرة إدارة منع العدوى 
د.هيفاء املوسى: قدمت شركة »نيو 
تك« عرضا من قبل طبيب متخصص 
التعقي����م والتطهير  في مج����ال 
ل����أدوات اجلراحية، وهو املجال 
املهم بشكل كبير عندنا ألنه ميثل 
جزءا كبيرا من تخصصنا، لذلك 
شاركنا في هذه الندوة ودعونا لها 
كل املختصني في هذا املجال سواء 
العاملون باملستشفيات احلكومية 
أو القطاع اخلاص، من ممرضات، 
وفنيي التعقيم، وبعض املهندسني 
املتخصصني، وكذلك أطباء من إدارة 
منع العدوى، ألن هذه الندوة تشكل 
نوعا من التدريب املستمر والتعليم 

خالل ندوة أقامتها شركة »نيو تك« لألجهزة الطبية

)كرم دياب( د.هيفاء املوسى ود.محمود دياب والبروفيسور ميتشيلز خالل املؤمتر الصحافي 

أوراد الجابر: لجنة حياة وفرت دواء ألكثر من 100 مريض 
من 19 جنسية بتكلفة مليون ونصف المليون دينار

اطار ما تبذله من جهد انطالقا من 
شعورنا بواجب املواطنة وامياننا 

مبسؤوليتنا االجتماعية.
وبدوره اكد مدير شركة روش 
السويسرية د.حسني املقدم اهمية 
الدور االنساني الكبير واملعطاء 
ال����ذي تق����وم ب����ه جلن����ة حياة 
والقائمون عليه����ا في تقدمي يد 
العون واملساعدة لعالج شريحة 
كبيرة من مرضى السرطان غير 
القادري����ن على حتم����ل تكاليف 

ح����االت مرضية بتب����رع قيمته 
235.595 دينارا.

واكدت الشيخة اوراد اجلابر 
خالل املؤمتر ان جلنة حياة تفخر 
برعاية مرضى السرطان من دون 
حتيز الي جنسية أو دين، كما انها 
قامت بتوفير الدواء الكثر من 100 
مريض ومريضة من تسع عشرة 
جنس����ية مختلفة بتكلفة قاربت 

املليون ونصف املليون دينار.
واشادت الشيخة اوراد الصباح 

بتعاون شركة علي عبدالوهاب 
واوالده وش����ركائهم وش����ركة 
روش السويسرية في تخفيض 
اسعار الدواء معا ما يبرز دورهم 
االجتماع����ي كنموذج يحتذى به 
ل����دور القطاع اخل����اص في دعم 

املبادرات االجتماعية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة 
علي الوهاب واوالده فيصل املطوع: 
نش����عر ببالغ الفخ����ر واالعتزاز 
المت����ام هذه الصفق����ة وذلك في 

عالجهم، واضاف: انه مساهمة منا 
في هذا العمل االنساني وتضامنا 
مع اصحاب االيادي البيضاء في 
البذل والعطاء قامت شركة روش 
السويس����رية من خ����الل وكيلها 
املعتمد في الكويت ش����ركة علي 
عبدالوهاب واوالده بتقدمي العالج 
املجاني لست حاالت مرضية من 

مرضى السرطان.
وتوجه بالش����كر ملدير شركة 
علي عبدالوه����اب فيصل املطوع 
ملساهمته اخلاصة الفعالة في امتام 
هذا العمل االنساني الكبير على امل 
االستمرار مبد يد العون واملساعدة 

الى كل مريض يحتاج لها.
الش����يخة  وفي اخلتام قامت 
اوراد بتقدمي دروع تقديرية لكل 
من فيصل املطوع ود.حسني املقدم 
على مساهماتهما ودعمهما للجنة 
حياة في مكافحة مرضى السرطان، 
ومن جانبه ق����دم فيصل املطوع 
دروعا تقديرية لكل من الشيخة 
اوراد اجلابر وليلى الغامن ود.لبيبة 
التميم على مس����اهمتهن الكبيرة 
في العمل اخليري لعالج مرضى 

السرطان.

ندى أبونصر
نظمت شركة علي عبدالوهاب 
واوالده مؤمترا صحافيا بحضور 
رئيس����ة جلن����ة حياة الش����يخة 
أوراد اجلابر والرئيس التنفيذي 
لشركة عبدالوهاب فيصل املطوع 
ود.حسني املقدم ممثال عن شركة 
روش السويسرية ونائبة الرئيس 
في جلنة حياة اخليرية ليلى الغامن 
ود.لبيبة التميم وأمينة الصندوق 
في جلنة حياة منى الغامن وحشد 

من الصحافة واالعالميني.
ومت خالل املؤمتر توقيع عقد 
بني جلن����ة حياة وش����ركة علي 
الوهاب من خالل متثيلها لشركة 
روش السويسرية لعالج مرضى 
السرطان غير القادرين على تكلفة 
العالج مقابل أدوية تصل قيمتها 
الى 606915 دينارا وخاصة املرضى 
بسرطان الثدي والغدد الليمفاوية 
وسرطان الرئة والبنكرياس حيث 
يبلغ عدد املشمولني بالعالج 45 

مريضا.
وتأتي هذه اخلط����وة اضافة 
لتكفل ش����ركة عل����ي عبدالوهاب 
واوالده مع ش����ركة روش بعالج 

المطوع: مس�اهمتنا تأتي انطالق�ًا من واج�ب المواطنة ومس�ؤوليتنا االجتماعية

خالل توقيع عقد بين لجنة حياة وشركة علي عبدالوهاب وأوالده لعالج مرضى السرطان

التبرع في حسابات البنوك
ميكن التبرع لصالح مرضى السرطان في 

احلسابات اآلتية: 
البن���ك التجاري الكويتي � حس���اب رقم: 

0010641991100414010
بن���ك الكوي���ت الدول���ي � حس���اب رقم: 

011010131648
بنك الكويت والش���رق األوسط � حساب 

رقم: 11581862

البن���ك األهل���ي الكويتي � حس���اب رقم: 
0603741999001

بنك برقان � حساب رقم: 2060373483
بي���ت التموي���ل الكويتي � حس���اب رقم: 

011010607529
بنك اخلليج � حساب رقم: 05074772

رق���م:  حس���اب   � الوطن���ي  البن���ك 
0800491250101

د.هالل الساير

د.ابراهيم العبدالهادي

ولد الديرة

الشيخة أوراد اجلابر وفيصل املطوع خالل توقيع العقد

)سعود سالم( أعضاء جلنة حياة مع فيصل املطوع ود.حسني املقدم 

الشيخة أوراد اجلابر واملطوع ومنى الغامن خالل املؤمتر

الساير يلغي فحصي األلفا ثالسيميا 
وأنيميا الفول من فحوصات راغبي الزواج

العبدالهادي: »الصحة« استعدت للموجتين 
الثالثة والرابعة من إنفلونزا الخنازير

حنان عبدالمعبود
اكد وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي استعداد وزارة 
الصحة للموجتني الثالثة والرابعة ألنفلونزا اخلنازير مش���يرا 
الى ان بعض التوقعات تشير الى امكانية دخول املوجة الثالثة 
الى البالد نهاية الشهر اجلاري فيما استعدت »الصحة« للموجة 
الرابعة التي من املنتظر دخولها س���بتمبر املقبل وذلك من خالل 

املخزون االستراتيجي الذي وفرته الصحة من الطعوم.
وقال العبداله��ادي في تصريح صحافي له ان وزارة الصحة 
ل���ن تتفاوض في ارج���اع الطعوم الى الش���ركات مؤكدا ان هذه 
الطع���وم متثل مخزونا اس���تراتيجيا ال ميكن االس���تغناء عنه 
س���واء كان هناك اقب���ال او عزوف من املواطنني او املقيمني عن 
التطعي��م داعيا اجلمي���ع الى التطعيم باعتباره احلصن الواقي 

من املوجتني القادمتني.

حنان عبدالمعبود
ف����ي الوقت ال����ذي تفتتح فيه 
وزارة الصحة بعد غد مركز صباح 
األحمد للقلب بجانب مستش����فى 

األميري. 
 أصدر وزي����ر الصحة د.هالل 
الساير عدة قرارات وزارية، اولها 
يقضي بتعديل الفقرة الثانية من 
شروط منح الترخيص الواردة في 
االشتراطات واملواصفات اخلاصة 
بالترخيص ف����ي فتح مركز طبي 
أهلي لتكون »يسمح بفتح فروع 
له في البالد عل����ى أن يتوافر في 
هذا الفرع نفس املواصفات املقررة 
لفت����ح املركز«، كما أص����در قرارا 
آخر بإضافة بند خاص بالشروط 
الواجب  والضوابط واملواصفات 
توافرها لفتح مركز طبي تخصصي 
العالجية حيث اشترط  للتغذية 
القرار »تعيني طبيب بدرجة مسجل 

تغذية عالجية باملركز«.
كما أصدر الوزير قرارا يقضي 
بالغاء الفحوصات الطبية لراغبي 
الزواج واملقررة بالالئحة التنفيذية 
بالقرار الوزاري رقم 96 لسنة 2009 
فيما يتعلق مبرض األلفا ثالسيميا 
ونقص انزمي G6PD )أنيميا الفول( 

الواردة بالبند الثاني من الالئحة 
التنفيذي����ة املش����ار اليها من فئة 
أمراض ال����دم الوراثية، باالضافة 
الى قرار آخر خاص بتشكيل جلان 
مؤقتة الج����راء مقابالت واختيار 
الهيئة التمريضية للترخيص لهم 
الطبي  القطاع  مبزاولة املهنة في 
اخلاص سواء من املتقدمني للعمل 
داخليا أو من يتم استقدامهم من 
الق����رار األعضاء  اخلارج، وحدد 
الوظائف  العاملني في  بثالثة من 
االش����رافية م����ن أعض����اء الهيئة 
التمريضية بالوزارة يرش����حهم 

مدير ادارة اخلدمات التمريضية، 
وال يكون ترشيح نفس األعضاء 
للجنتني متتاليتني، وكذلك عضو من 
ادارة التراخيص الصحية يرشحه 
مدير ادارة التراخيص الصحية، وأن 
يصدر قرار اداري من وكيل الوزارة 
بتشكيل اللجان وتسمية أعضائها، 
وجاء في املادة الثالثة من القرار أن 
تلتزم الشركات واملؤسسات الطبية 
األهلية باخطار ادارة التراخيص 
الصحية مبواعيد اجراء املقابالت 
واالختب����ارات للمتقدمني للعمل 
لديهم مبهنة التمريض وذلك قبل 
املوعد بفترة زمنية مناسبة لتشكيل 
اللجان.  كما أصدر الوزير الساير 
اللجنة  قرارا آخر باعادة تشكيل 
الوطنية ملكافحة العمى في الكويت 
الوزارة املساعد  برئاس����ة وكيل 
للصحة العامة د.يوسف النصف 
الفنيني،  وعضوية عدد كبير من 
وتخت����ص اللجنة بتنفيذ مبادرة 
العاملية والوكالة  منظمة الصحة 
الدولية ملكافح����ة العمى، واجراء 
املسوحات والدراسات والبحوث 
لتقييم الوض����ع احلالي خلدمات 
صحة وجراحة العيون وتصحيح 

االبصار لسكان الكويت.

وافق وزير الصحة د.هالل الس����اير ووكيل الوزارة وبتوجيهات من 
س����مو رئيس الوزراء على عالج الفنان ول����د الديرة على نفقة الوزارة 
وحتّمل جميع النفقات الس����ابقة الت����ي دفعها الفنان خالل فترة عالجه 
في تايلند. وكان عدد من الن����واب بينهم النائب د.وليد الطبطبائي قد 
طالب����وا بتحّمل الصحة جلميع نفقات العالج التي صرفها الفنان خالل 

فترة عالجه.

بتوجيه من رئيس الوزراء 

»الصحة« تتحمل نفقات عالج
ولد الديرة في تايلند

الدويري: صرف بدالت الهيئة التمريضية نهاية مايو
حنان عبدالمعبود

صرح وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون 
اخلدمات الطبية املساندة د.قيس الدويري بأن 
البدالت اخلاصة بأفراد الهيئة التمريضية من 
املتوق����ع ان يتم صرفها في نهاية ش����هر مايو 

املقبل، مش����يرا الى انه يتم في الوقت احلالي 
اس����تكمال ال� 14 ألف ملف جلميع أفراد الهيئة 

التمريضية.
وعما يقال ان نهاية الس����نة املالية والتي 
تنتهي في مارس املقبل ستخلق نوعا من املشاكل 

في الدفعة اجلدي����دة، أفاد بأن جميع احلقوق 
محفوظة من تاريخ إقرار الكادر، وسيتم حفظ 
احلقوق حتى لو مت ترحيل املبلغ من الس����نة 
املالية احلالية الى القادمة، وسوف يتم صرف 

املبالغ ملستحقيها في وقت قريب.


