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الساير يعيد تشكيل اللجنة العليا للعالج بالخارج ويحدد ضوابطه وشروطه
حنان عبدالمعبود

أصدر وزير الصحة د.هالل الساير قرارا يقضي بإعادة 
تشكيل اللجنة الطبية العليا للعالج في اخلارج على ان 
يكون مدير اإلدارة د.محمد املش����عان مقررا، وان تكون 
عضويتها لكل من: مدير اإلدارة الفنية د.طالب هاش����م 
جمعة )جراحة(، د.موضي املطيري )باطنية(، د.ماجدة 
العازمي )نساء ووالدة(، د.قصي الصالح )أطفال(، د.سالم 
الشمري )أورام(، د.حمد الهران )عظام(، د.موسى جبر 

)باطنية(.
وجاء في القرار ان على اللجنة االس����تعانة باألطباء 
واالستشاريني كل في تخصصه وفقا للحاالت املعروضة 
واتخاذ القرارات الالزمة وان يقوم املقرر د.املشعان بإعداد 
محاضر االجتماعات والتوصيات الصادرة واتخاذ ما يلزم 

لتنفيذها بعد اعتمادها من وكيل الوزارة.
من جانب آخر، أصدر الوزير قرارا حمل رقم 29 لسنة 
2010 بالئحة العالج باخلارج جاء فيه ان إيفاد املواطنني 
للعالج في اخلارج يقتصر على احلاالت املرضية التي ال 
يوجد لها عالج في مستشفيات الكويت، ويتوافر لها عالج 
في اخلارج بعد عرضها على اللجان الطبية التخصصية 
باملستش����فيات أو اللجنة الطبية العليا واعتمادها من 

وكيل الوزارة.
وبني القرار ان ارسال املرضى للعالج خارج الكويت 
يتم وفق الش����روط والضوابط الواردة في هذه الالئحة 

على النحو التالي:

أوال: إجراءات تقديم الطلب

يق����دم طلب العالج باخلارج من املريض نفس����ه أو 
ذويه ممن له الصف����ة القانونية وذلك في إدارة العالج 
باخلارج بعد تعبئة النموذج املعد لذلك واستيفاء جميع 
البيانات واملستندات املطلوبة، وعليه يتم إصدار كتاب 
من إدارة العالج باخلارج الى مدير املستشفى املختص 
بتش����كيل جلنة طبية تخصصية لبحث حالة املريض 
وإصدار التوصيات الطبية، ويجوز تشكيل جلنة طبية 
تخصصية بناء على طلب الطبيب االستشاري املعالج اذا 
رأى ذلك ضروريا حلاجة املريض للعالج باخلارج وذلك 
للحاالت العاجلة للمرضى املتواجدين في املستشفى ويتم 
ذلك بالتنسيق مع مدير املستشفى املختص وكذلك يتم 
عرض املرضى على اللجان الطبية التخصصية بناء على 
توصيات اللجن����ة الطبية العليا وكذلك بناء على طلب 

مدير املستشفى الذي يعالج به املريض.

ثانيا: تشكيل اللجنة الطبية التخصصية بالمستشفيات

1- تتكون اللجان الطبية التخصصية في املستشفيات 
العامة من: رئيس قسم اجلراحة، رئيس قسم الباطنية، 
الطبيب االستش����اري أو االختصاصي املعالج )حسب 

حالة كل مريض(.
2- يتم تش����كيل اللجان الطبية في املستش����فيات 

التخصصية على النحو التالي: 
أ � مستش����فى األمراض الصدرية بعضوية: رئيس 
قسم جراحة القلب، رئيس قسم أمراض القلب، رئيس 
وحدة الفسلجة، والطبيب االستشاري أو االختصاصي 

املعالج للمريض.
ب � مستش����فى الرازي جلراح����ة العظام بعضوية: 
رئيس قسم جراحة العظام، عدد 2 من رؤساء الوحدات 
حس����ب احلالة، والطبيب االستشاري أو االختصاصي 

املعالج للمريض.
ج � مركز حس����ني مكي جمعة للجراحة التخصصية 
بعضوية: رئيس قسم جراحة األورام، رئيس قسم العالج 
الكيماوي، رئيس قس����م العالج اإلش����عاعي، والطبيب 

االستشاري أو االختصاصي املعالج للمريض.
د � مستشفى ابن سينا

1- حلاالت جراحة األعص����اب واألمراض العصبية 

بعضوية: رئيس قس����م جراحة األعصاب، رئيس قسم 
األمراض العصبية، والطبيب االستشاري أو االختصاصي 

املعالج للمريض.
2- حلاالت جراحة األطفال بعضوية: رئيس قس����م 
جراحة األطفال، استش����اري جراحة األطفال، والطبيب 

االستشاري أو االختصاصي املعالج للمريض.
ه� مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي بعضوية: 
رئيس قسم الطب الطبيعي، استشاري جراحة العظام، 
استشاري األمراض العصبية، والطبيب االستشاري أو 

االختصاصي املعالج للمريض.
و � املستشفيات التخصصية األخرى بعضوية: رئيس 
القسم املختص، عدد 2 من رؤساء الوحدات، والطبيب 

االستشاري أو االختصاصي املعالج للمريض.
على ان تقوم اللجان الطبي����ة ببحث حالة املريض 
والكشف عليه واستكمال جميع الفحوصات املطلوبة له 
وإصدار التوصيات على النموذج املعد لذلك، موضحا به 
أسباب التوصية وعن توافر عالج املريض مبستشفيات 
الكوي����ت أو باخلارج، وتعتمد توصيات اللجنة الطبية 
من جميع األعضاء ومدير املستشفى وترسل الى ادارة 
العالج باخلارج عند التوصي����ة بعالج املريض خارج 

الكويت.
كذلك في احلاالت التي يعاني فيها املريض من امراض 
اخرى مصاحبة ال تدخل ضمن اختصاص اللجنة، يقوم 
االستشاري املعالج باالستعانة باستشاري او اختصاصي 
حس����ب حالة املريض وذلك للمش����اركة مع اللجنة في 

إبداء الرأي.
على ان حتفظ نسخة من تلك اللجان في سجل خاص 

باملستشفى.

ثالثا: توصيات اللجنة الطبية التخصصية

1- التوصية بتوافر العالج مبستشفيات الكويت: يتم 
اعتماد توصيات اللجنة الطبية التخصصية من جميع 
األعضاء ومدير املستشفى ويبلغ املريض أو ذويه بتوفر 
العالج بالكويت ويحول الى اجلهات الطبية التخصصية 
الستكمال عالجه، ترسل نس����خة من توصيات اللجنة 
الطبية التخصصية ال����ى ادارة العالج باخلارج للعلم 

واحلفظ باإلدارة.
2- التوصية بإرسال املريض للعالج باخلارج: ويتم 
اعتمادها م����ن جميع األعضاء ومدير املستش����فى على 
ان تتضم����ن النقاط التالية: تش����خيص حالة املريض، 
عدم توافر العالج مبستش����فيات الكويت، توافر العالج 
باخلارج، تذكر أسباب التوصية للعالج باخلارج، تعرض 
توصيات اللجان الطبية التخصصية جلميع احلاالت على 
اللجنة الطبية العليا ملراجعتها والتأكد من اس����تيفائها 
للشروط على ضوء القرارات الوزارية املنظمة للعالج 
باخلارج، وللجنة العلي����ا ان تعتمد التوصيات وحتدد 
املركز العالجي وبلد العالج أو تعيدها الى اللجنة الطبية 
التخصصية مع مالحظات اللجنة الطبية العليا عليها، 
وترف����ع توصيات اللجنة العليا للس����يد وكيل الوزارة 

لالعتماد لتصبح نافذة املفعول.

رابعا: إجراءات العالج بالخارج 

تقوم إدارة العالج باخلارج بترتيب اجراءات س����فر 
املريض بعد تس����لمها اللجان الطبية املعتمدة من وكيل 
الوزارة، حيث يقوم املوظف املختص بالتأكد من استيفاء 
املستندات املطلوبة في ملف املريض الذي تقرر ارساله 
للعالج باخلارج متضمنا البيانات واملستندات التالية: 
صورة البطاقة املدنية للمريض واملرافق، صورة جواز 
السفر للمريض واملرافق ومدى صالحيتهما، توافر تقرير 
طبي حدي����ث باللغة االجنليزية، ض����رورة توافر قرار 
س����فر املريض مع توصية اللجنة الطبية التخصصية 
او اللجنة الطبية العليا، تعبئة التوصيات الطبية على 

النموذج املعد لذلك من الطبي����ب املعالج لتبيان لياقة 
املريض للس����فر بالطائرة وحتدي����د احتياجاته الطبية 
خالل الرحلة ويعتمد النموذج من رئيس القسم املختص 

ومدير املستشفى.
وتقوم إدارة العالج باخلارج بعد استيفاء املطلوب 
مبخاطبة املكات����ب الصحية التابعة لوزارة الصحة في 
اخلارج او سفارات الكويت عن طريق وزارة اخلارجية 
لترتيب موع����د للمريض مع االطباء االختصاصيني في 

املراكز العالجية املعروفة وحسب حاجة املريض.
كما تقوم االدارة بعد تسلمها املوعد مبخاطبة سفارات 
الدول املعنية بالكويت إلصدار تأشيرة دخول املريض 
واملرافق وكذلك تقوم اإلدارة بإصدار كتب صرف تذاكر 
السفر للمريض واملرافق ومخاطبة جهة العمل باعتبار 
املريض بإجازة مرضية وحلني عودته من العالج واعتبار 
مرافق����ه بإجازة مرافق مريض وحلني عودته، كما تقوم 
االدارة بإبالغ املكاتب الصحية والسفارات مبوعد وصول 
املريض للبدء في تغطية نفقات عالجه وصرف املخصصات 

املالية املقررة.

خامسًا: صالحية توصيات اللجان الطبية

يتم سفر املريض خالل فترة ثالثة اشهر من تاريخ 
اعتماد اللجنة الطبية من وكيل الوزارة وميكن متديدها 
لفترة مماثلة بعد العرض على اللجنة الطبية العليا بعد 
بحث طلب تأجيل الس����فر واالطالع على األسباب، وفي 
حالة عدم سفر املريض ألي سبب من األسباب خالل هذه 
الفترة، يعاد عرضه عل����ى اللجنة الطبية التخصصية 

باملستشفى املختص.

سادسًا: مرافقو المرضى

لكل مريض قرر س����فره للعالج باخلارج على نفقة 
وزارة الصحة مرافق واحد فقط ويصرف له تذكرة سفر 

سياحية واملخصصات املالية املقررة.
يستثنى من ذلك الفئات التالية: االطفال املرضى دون 
سن 12 سنة وفي هذه احلالة يرافق الطفل والديه )األب 
واألم( وتصرف تذاكر الس����فر السياحية واملخصصات 
للمري����ض ووالديه، وفي حالة ع����دم متكن احدهما من 
الس����فر مع املريض يس����تبدل األب بأحد أقارب الدرجة 
األولى أو تستبدل األم بإحدى السيدات من أقارب الدرجة 

األولى.
املريض املعاق ولديه ش����هادة إعاقة شديدة او كاملة 
من املجلس األعل����ى للمعاقني، في ه����ذه احلالة يرافق 

املريض عدد 2 من أقاربه وتصرف تذاكر السفر السياحية 
واملخصصات للمريض واملرافق����ني االثنني، املريضات 
بشكل عام على ان يكون احد املرافقني سيدة وذلك لرعاية 
املريضة خالل فترة العالج، املريض الذي يتقرر له عملية 
زراعة أعضاء يرافقه املتبرع على نفقة الوزارة باالضافة 
الى املرافق األصلي ويعامل املتبرع معاملة املريض من 
حيث تذاكر الس����فر واملخصصات املالي����ة املقررة ملدة 
اقصاها ش����هر واحد، ويحق للمتبرع باالعضاء مرافق 
واحد مبخصصات وتذكرة س����فر ملدة شهر واحد فقط 

تبدأ من تاريخ التبرع.
يت����م عرض طلبات إجازة مرافق مريض على نفقته 
اخلاصة على اللجنة الطبية العليا لدراسة حالة املريض 
والبت في اس����تحقاقه ملرافق واح����د او اثنني وفي هذه 
احلالة مينح املرافق إجازة مرافق مريض حسب النظام 
املتبع دون صرف تذاكر سفر او مخصصات مالية، يتم 
حتويل طلبات اضافة مرافق ثان على نفقة الوزارة لغير 
احلاالت املذكورة اعاله الى اللجنة الطبية العليا لبحثها 

واصدار التوصيات بشأنها.

سابعًا: الشروط الواجب توافرها بالمرافق

أن يك����ون من أقارب املريض م����ن الدرجة األولى أو 
الثانية، أن يكون كامل األهلية، ال يعاني من مشاكل صحية 
متنعه من رعاية املريض، ان يكون كويتي اجلنس����ية 
ويستثنى من ذلك ام املريض الكويتي غير الكويتية او 
زوج الكويتية غير الكويتي او احد ابنائها، أال يقل عمر 

املرافق عن 18 عاما، توافر تأمني صحي للمرافق.
مالحظة: ال تتحمل وزارة الصحة نفقات عالج املرافقني 
عدا احلاالت الطارئة الت����ي تقررها اللجنة العليا اثناء 
تواجدهم باخلارج مع املرضى، كذلك ال تتحمل الوزارة 
نفقات الوالدة ملرافقات املرض����ى ويوقعون على تعهد 

بذلك قبل السفر.

ثامنًا: تذاكر السفر

تصرف تذاكر السفر للمرضى املرسلني للعالج باخلارج 
على نفقة وزارة الصحة مع مرافقيهم بالدرجة السياحية 
ماعدا احلاالت اخلاصة التي تستدعي السفر بالسرير الطبي 
او احلاضنة وحسب توصية االطباء املعاجلني على منوذج 

لياقة املريض للسفر وتعتمد من رئيس القسم.

تاسعا: المخصصات المالية للمرضى والمرافقين: 

مينح املريض واملرافق املخصصات املالية خالل مدة 
العالج وحلني االنتهاء منه والعودة إلى الكويت، تصرف 
املخصصات املالية للمريض واملرافق قبل موعد الطبيب 
بيوم واحد فقط للحاالت املرس����لة للع����الج في الدول 
العربية وأوروبا، تصرف املخصصات املالية للمريض 
واملرافق قبل موعد الطبيب للحاالت املرسلة إلى الواليات 
املتحدة األميركية وكندا، تص����رف املخصصات املالية 
للمريض واملرافق في نفس يوم السفر في حاالت الدخول 

املباشر.
يستمر صرف املخصصات املالية للمريض واملرافق 
ال����ى ما بعد آخر موعد مع الطبي����ب املعالج بيومني في 
الدول العربية وأوروبا، وثالثة ايام في الواليات املتحدة 

األميركية.
فترة العالج ومتديدها: تكون مدة العالج في حدود 
شهر واحد، ويقوم املكتب الصحي مبتابعة حالة املريض 
باخلارج، فإذا انتهى عالجه قبل نهاية الشهر يقوم املكتب 
الصحي بترتيب عودت����ه الى الكويت، وفي حال حاجة 
املري����ض لفترة عالج تزيد على الش����هر يجوز لرئيس 
املكتب الصحي التمديد شهريا للمريض وملدة ال تزيد على 
شهرين مع املتابعة ويبلغ ادارة العالج باخلارج بذلك، 
فإذا احتاج املريض لفترة عالج اخرى حس����ب توصية 
الطبيب املعالج ترسل تقاريره الطبية الى ادارة العالج 

باخل����ارج لعرضها على اللجنة الطبي����ة العليا لبحثها 
واصدار التوصيات املناسبة بشأنها.

بالنس����بة حلاالت العقم: تعالج جميع حاالت العقم 
باملراكز العالجية احلكومية أو املراكز االهلية املعتمدة 
م����ن وزارة الصحة داخل الكويت، ويتقرر عالج حاالت 
العقم في املراكز االهلية بناء على توصية اللجنة الطبية 
التخصصية في وحدة العقم مبستشفى الوالدة، بشرط 
استيفاء شروط ومتطلبات عالج حاالت العقم، ويكون 
العالج ملرة واحدة فقط، يت����م خاللها اجراء محاولتني 

كاملتني على نفقة الوزارة.
شروط عالج حاالت العقم على نفقة الوزارة: ان يكون 
كال الزوجني او احدهما كويتي اجلنسية، اال يكون للزوج 
اطفال اصحاء من الزواج احلالي او زواج سابق، اال يزيد 
عمر الزوجة عند العرض على اللجنة الطبية عن 40 عاما، 
اال يعاني الزوجان او احدهما من عيوب خلقية قد حتول 
دون حدوث احلمل، وان يكون سبب العقم قابال للعالج، 
ان يكون قد سبق للزوجني العالج بانتظام بوحدة العقم 
مبستش����فى الوالدة ملدة ال تقل عن سنة دون الوصول 
الى نتيجة ايجابية، اال يكون قد سبق للزوجني العالج 

باخلارج على نفقة الوزارة لعالج العقم.
إجراءات تقدمي طل����ب عالج حاالت العقم في املراكز 
االهلية بالكويت: يقدم الطلب موقعا من الزوجني مرفقا 
به صورة م����ن البطاقة املدنية لهم����ا وصورة عن عقد 
ال����زواج مع تقرير طبي حدي����ث، ويوقع الزوجان على 
اقرار بعدم وجود اطفال اصحاء لديهما، ولم يسبق لهما 
العالج خارج او داخل الكويت على نفقة الوزارة، تقوم 
ادارة العالج باخلارج بتدقيق الطلب واملرفقات والتأكد 
من عدم ابتعاث الزوجني لعالج العقم في اخلارج او في 
املراكز االهلية املعتمدة داخل الكويت ويدون ذلك على 
الطلب، يحال الطلب مع املرفقات بعد استيفاء الشروط 
املطلوبة الى وحدة عالج العقم في مستش����فى الوالدة 

لعرض الزوجني على اللجنة الطبية التخصصية.
اللجنة الطبية التخصصية في وحدة العقم مبستشفى 
الوالدة: يتم تش����كيل اللجنة الطبي����ة التخصصية من 
ثالثة اطباء )بدرج����ة اختصاصي على االقل( من ذوي 
التخصص الدقيق في عالج العقم وطفل االنابيب، وفي 
حالة تعذر وجود ثالثة اطباء من وحدة العقم يس����مح 
باشتراك اختصاصي نس����اء ووالدة ممن تلقوا تدريبا 

في عالج العقم.
تقوم اللجنة املذكورة بعد بحث حالة الزوجني واستكمال 
جميع الفحوصات املطلوبة بإصدار التوصيات الالزمة 
وحتديد العالج املناسب واسم املركز التخصصي االهلي 
بالكويت ويتم اعتماد التوصيات من رئيس الوحدة ومدير 

مستشفى الوالدة وترسل الى ادارة العالج باخلارج.
تقوم ادارة العالج باخلارج بعرض توصيات اللجنة 
الطبية التخصصية على اللجنة الطبية العليا لبحثها 
واصدار التوصيات بش����أنها، اما باالعتماد وإما اعادتها 
الى اللجنة التخصصية م����ع مالحظات اللجنة الطبية 

العليا عليها.
وفي حال رغبة الزوجني ف����ي العالج باخلارج على 
نفقتهما اخلاصة تقوم الوزارة مبنحهما اجازة مرضية 
ال تزيد على اربعة اشهر وذلك ملرة واحدة فقط، وميكن 
للزوجني االستفادة من االجازة دفعة واحدة او جتزئتها 
لعدة س����فرات بحيث ال تزيد املدة االجمالية على اربعة 
اش����هر ومتدد االجازة شهريا حس����ب التقارير الطبية 
الص����ادرة من جهة العالج باخل����ارج بعد عرضها على 

اللجنة الطبية العليا.
اللجنة الطبية العليا: تختص اللجنة الطبية العليا 
مبا يلي بالتنسيق مع إدارة العالج باخلارج والنظر في 

احلاالت التي حتال إليها وفقا لهذه الالئحة:
النظر في تقارير املتابعة للمرضى املتواجدين باخلارج 

واصدار التوصيات بشأن التمديد أو انهاء العالج.

مع االستعانة باألطباء واالستشاريين المتخصصين وفقًا للحاالت المعروضة

د.هالل الساير

»الصحة« أعلنت القائمة الكاملة لرؤساء األقسام في المستشفيات
حنان عبدالمعبود

 بعد جدل وتأجيل فتحا باب التخمينات حول اسماء رؤساء االقسام 
باملستشفيات، اعلنت امس وزارة الصحة القرار الوزاري رقم 33 لسنة 
2010 والذي يقضي بندب رؤساء األقسام الطبية في املستشفيات ومراكز 
طب األس���نان التخصصية، حيث ضم القرار مادة تلزم كل رئيس قسم 
طبي بتقدمي خطة عمله لقس���مه تتضمن آلية لتطوير العمل بالقس���م 
والبرنامج الزمني لتنفيذها، على ان يقدمها خالل شهر من تاريخ العمل 

بالقرار ويكون رئيس القسم مسؤوال عن تنفيذ اخلطة.
وجاءت اسماء األطباء بالقرار على النحو التالي:

مادة أولى: يندب األطباء التالية اس���ماؤهم الى الوظائف املبينة قرين 
كل منهم في مستشفى األميري ملدة سنتني قابلة للتجديد: رؤوف توفيق 
جندي � رئيس قسم الباطنية، طالب هاشم جمعة � رئيس قسم اجلراحة، 
منى عبداهلل طه اخلواري � رئيس قسم األطفال، جميلة عبداهلل سلطان 
اخلال���دي � رئيس قس���م اجلهاز الهضمي )مركز ثني���ان الغامن(، كفاية 
عبداهلل محمد ملك � رئيس قس���م التخدير والعناية املركزة، فريد علي 
فريد العطاونة � رئيس قسم احلوادث، محمود عبد األمير حسني الفيلي � 
رئيس قسم الطب النووي، سامية احمد يوسف عبدالسالم � رئيس قسم 
املختبرات، دينا عز الدين الرفاعي � رئيس قسم األشعة، حجاب سعود 
العجمي � رئيس قسم اجللدية، فريدة محمد علي احلبيب � رئيس مركز 

صباح األحمد لدقات القلب.
م�ادة ثانية: يندب األطباء التالية اس���ماؤهم الى الوظائف املبينة قرين 
كل منهم في مستش���فى مبارك الكبير ملدة سنتني قابلة للتجديد: نبيلة 
احمد عبد الاله � رئيس قس���م الباطنية، مرفت سعود الصالح � رئيس 
قس���م اجلراحة، عماد حسن علي حسني الشواف � رئيس قسم التخدير 
والعناية املركزة، رجاء عبدالرحيم معروف � رئيس قس���م املختبرات، 
عبداحلميد اجلزار � رئيس قس���م الطب النووي، عبداحملسن عيسى بن 
نخي � رئيس قس���م األشعة، اديو كونيل اديكيل � رئيس قسم األطفال، 

محمد زياد يوسف صالح العليان � رئيس قسم احلوادث.
مادة ثالثة: يندب األطباء التالية اس���ماؤهم الى الوظائف املبينة قرين 
كل منهم في مستشفى الفروانية ملدة سنتني قابلة للتجديد: خالدة احمد 
علي دش���تي � رئيس قسم األش���عة، نواف بجاد املطيري � رئيس قسم 
اجللدية، نرجس عباس الصفار � رئيس قسم النساء والوالدة، ابراهيم 
عباس هادي � رئيس قس���م التخدير والعناية املركزة، احمد علي محمد 
حمد الدوسري � رئيس قس���م الباطنية، اميان مطر سليمان الشمري � 
رئيس قس���م الطب النووي، صالح احمد يوسف النصف � رئيس قسم 
اجلراحة، نبيل يوس���ف االبراهيم � رئيس قسم املختبرات، هدى احمد 
حسن صادق � رئيس قسم احلوادث، رميا محمد زاهد الصوان � رئيس 
قسم األطفال، عبداهلل علي عبداهلل بو ناجمة � رئيس قسم العظام، محمد 

عبداهلل علي العيسى � رئيس قسم األنف واألذن واحلنجرة.
مادة رابعة: يندب األطباء التالية اس���ماؤهم الى الوظائف املبينة قرين 
كل منهم في مستشفى العدان ملدة س���نتني قابلة للتجديد: نيران احمد 
ابراهيم النقيب � رئيس قسم األطفال، جاسم يوسف احلجي � رئيس قسم 
النساء والوالدة، حسني جاسر خلف محمد الشمري � رئيس قسم األنف 

واألذن واحلنجرة، بسام احمد عبداللطيف الهالل � رئيس قسم الباطنية، 
محمد علي شمساه � رئيس قسم التخدير والعناية املركزة، عبداللطيف 
عبداهلل داود � رئيس قس���م اجلراحة، نبيل محمد محمود جنم � رئيس 
قسم اجللدية، رضا احمد السيد جنة � رئيس قسم احلوادث، عبدالرحمن 
املسفر � رئيس قسم العظام، محمود عبداهلل حسني كاظم � رئيس قسم 

العيون، رياض الطرزي � رئيس قسم جراحة القلب.
مادة خامسة: يندب األطباء التالية اسماؤهم الى الوظائف املبينة قرين 
كل منهم في مستش���فى اجلهراء ملدة س���نتني قابلة للتجديد: علي عيد 
السهو � رئيس قسم الباطنية، عادل راشد صالح التوحيد � رئيس قسم 
اجلراحة، محمود حنفي محمود � رئيس قسم التخدير والعناية املركزة، 
محمد عويضة العجمي � رئيس قس���م األطفال، سالم عواد خليفة طاهر 
الش���مري � رئيس قس���م العظام، س���امي ابراهيم الطاهر � رئيس قسم 
النس���اء والوالدة، فؤاد محمد عبدالوهاب القطان � رئيس قس���م األنف 
واألذن واحلنجرة، ابراهيم خليل ابراهيم الوفائي � رئيس قسم احلوادث، 
منيرة حماد العدواني � رئيس قس���م األشعة، زهير صالح عبداللطيف 
� رئيس قس���م الطب النووي، هدى حلمي جمعة � رئيس قسم املختبر، 

مرمي جاسر الشمري � رئيس قسم األمراض اجللدية.
مادة سادسة: يندب األطباء التالية اسماؤهم الى الوظائف املبينة قرين 
كل منهم في مستشفى الصباح ملدة سنتني قابلة للتجديد: خالد عبداهلل 
العبدالهادي � رئيس قسم األنف واألذن واحلنجرة، ندى عبدالوهاب محمد 
التركيت � رئيس قسم األطفال، عبدالرحيم منصور القطان � رئيس قسم 

التخدير والعناية املركزة، قاسم عبداللطيف الصالح � رئيس قسم اجللدية، 
أنعام احمد عبدالرزاق العبيد � رئيس قس���م املختبر، عادل السيد علي 
الشوربجي � رئيس قسم احلوادث، مبارك علي محمد الكندري � رئيس 
قسم اجلراحة، عدنان علي عبدالرحمن العسعوسي � رئيس قسم الباطنية، 
جنيب فهد عبدالعزيز املرزوق � رئيس قس���م األشعة، باسل حمود حمد 

الصباح � رئيس مركز الشيخ سالم العلي لعالج النطق والسمع.
مادة سابعة: يندب الطبيب عادل احمد الزايد رئيسا لقسم الطب النفسي 

ملدة سنتني قابلة للتجديد.
مادة ثامنة: يندب الطبيب وليد احمد صالح البصيري رئيس���ا لقس���م 
الطب الطبيعي في مستش���فى الطب الطبيع���ي والتأهيل الصحي ملدة 

سنتني قابلة للتجديد.
مادة تاس�عة: يندب األطباء التالية اسماؤهم الى الوظائف املبينة قرين 
كل منهم في مركز الراشد ألمراض احلساسية ملدة سنتني قابلة للتجديد: 
محمد عبدالوهاب سليمان البدر � رئيس قسم األمراض الصدرية، نرمينا 

عارفهو دزيك � رئيس قسم أمراض احلساسية
مادة عاشرة: تندب الطبيبة عبير هاشم يوسف الغربللي � رئيسة لقسم 

الباطنية في مستشفى األمراض السارية ملدة سنتني قابلة للتجديد.
مادة حادية عش�رة: يندب األطباء التالية اسماؤهم الى الوظائف املبينة 
قرين كل منهم في مستش����فى الرازي ملدة س����نتني قابلة للتجديد: حمد 
عبداهلل حمد الهران � رئيس قس����م جراحة العظام، عبداحلس����ني علي 
سليمان املجادي � رئيس قسم التخدير والعناية املركزة، سلوى رمضان 

محمد الكندري � رئيس قسم األشعة.
م�ادة ثانية عش�رة: يندب األطباء التالية اسماؤهم الى الوظائف املبينة 
قرين كل منهم في مستش����فى الوالدة ملدة سنتني قابلة للتجديد: وليد 
فهد عبدالرحمن اجلسار � رئيس قسم النساء والوالدة، نوال عبدالرزاق 
عبداملجيد الكاظمي � رئيس قسم األطفال اخلدج، جناة روح الدين � رئيس 
قس����م املختبرات، جناة عباس عبداهلل دهراب � رئيس قس����م التخدير 

والعناية املركزة، خالدة بدر عيسى بوعركي � رئيس قسم األشعة.
مادة ثالثة عش�رة: يندب األطباء التالية اس����ماؤهم الى الوظائف املبينة 
قرين كل منهم في مركز حسني مكي اجلمعة للجراحات التخصصية ملدة 
سنتني قابلة للتجديد: سالم حمد ضيدان الشمري � رئيس قسم العالج 
الكيميائي، صادق علي محمد أبو زلوف � رئيس قسم العالج االشعاعي، 
احمد مدحت محمد حسني عطيفة � رئيس قسم اجلراحة، عصام ميشيل 
فرنسيس � رئيس قس����م املختبرات، سعاد محمد احمد البحر � رئيس 
قس����م امراض الدم، محمد جاسم محمد اخلشتي � رئيس قسم التخدير 
والعناي����ة املركزة، فريدة احمد عبداهلل الكندري � رئيس قس����م الطب 

النووي، هناء عبداهلل طه اخلواري � رئيس قسم األشعة.
م�ادة رابعة عش�رة: يندب األطباء التالية اسماؤهم الى الوظائف املبينة 
قري����ن كل منهم في مستش����فى األمراض الصدرية ملدة س����نتني قابلة 
للتجديد: علي حس����ني علي الصايغ � رئيس قس����م القل����ب، فهد عواد 
الش����مري � رئيس قس����م جراحة القلب، بوسكو جي رادو مير � رئيس 
قسم التخدير والعناية املركزة، عالء ابراهيم احمد الصالح � رئيس قسم 
املختبرات، بهية عبداملنعم النفيسي � رئيس قسم األشعة، فاطمة دخيل 
ثاني السعيدي � رئيس قسم عالج الدرن، مسعود حسن جواد محمد � 

رئيس قسم الطب النووي.
مادة خامس�ة عش�رة: ندب األطباء التالية اسماؤهم الى الوظائف املبينة 
قرين كل منهم في مستشفى ابن سينا ملدة سنتني قابلة للتجديد: نادية 
ابل حسن صادق � رئيس قسم العيون، يوسف عبداهلل العوضي � رئيس 
قس����م جراحة املخ واألعصاب، اميان مقدس � رئيس قس����م املختبرات، 
محمود س����محان عارف محمد � رئيس قسم زراعة األعضاء مركز حامد 
العيس����ى، أبرار علي عبداهلل جوهر � رئيس قسم األشعة، عبدالناصر 
مناور السعيد � رئيس قسم جراحة األطفال، احمد نايف سلطان الفضلي 
� رئيس قسم جراحة التجميل مركز البابطني، أسمهان الشبيلي � رئيس 
قسم األمراض العصبية، خالد ابراهيم خير اهلل � رئيس قسم التخدير 
والعناية املركزة، تركي معيض فراج العتيبي � رئيس قسم أمراض الكلى 

لزراعة األعضاء، منى يوسف باقر � رئيس قسم الطب النووي.
مادة سادسة عشرة: يندب اطباء األسنان التالية اسماؤهم الى الوظائف 
املبينة قرين كل منهم ملدة سنتني غير قابلة للتجديد: محمد عبدالكرمي 
محمد املصري � رئيس قسم جراحة الوجه والفكني، حسن حبيب علي 
الصايغ � رئيس قس����م طب أس����نان األطفال، عبدالرحمن محمد احمد 
الكندري � رئيس قس����م عالج اقنية اجلذور، ن����ور الهدى عبدالرحمن 
سالم العتيقي � رئيس قسم عالج تقومي األسنان، طالب حسني الصراف 
� رئيس قس����م أمراض اللثة، يوس����ف صالح الدويري � رئيس قس����م 

االستعاضة الصناعية.

تضمن إلزام األطباء بتقديم خطة تطويرية ألقسامهم خالل شهر

الساير يعيد تقسيم مجلس أقسام الجراحة
من جهة اخرى، وفي محاولة لتسهيل سير العمل بأقسام 
اجلراحة، أصدر وزير الصحة د.هالل الس���اير قرارا يقضي 
بتقسيم مجلس أقسام اجلراحة الى مجالس أقسام جراحة 
عامة ومجالس أقسام جراحات تخصصية، على ان يتم تشكيل 

مجلس أقسام اجلراحات التخصصية على النحو التالي:
رئيس قسم جراحة األورام � مركز حسني مكي اجلمعة 

للجراحة التخصصية.
رئيس قسم جراحة التجميل واحلروق � مستشفى ابن سينا.
رئيس قسم جراحة املخ واألعصاب � مستشفى ابن سينا.

رئيس قسم جراحة األطفال � مستشفى ابن سينا.

رئيس قسم زراعة األعضاء � مستشفى ابن سينا.
رئيس قس���م جراح���ة القل���ب � مستش���فى األمراض 

الصدرية.

على ان يشكل مجلس أقسام اجلراحة من رؤساء أقسام 
اجلراحة العامة في املستشفيات.

ومن جانب آخر، أصدر الوزير قرارا يقضي باستحداث 
قس���م لعالج الدرن مبستشفى األمراض الصدرية مبنطقة 

الصباح الطبية.
على ان يختص بعالج املرضى املصابني الداخلني باألجنحة 

والعيادات اخلارجية في مستشفى األمراض الصدرية.
كما تضمن استمرار تبعية وضع اخلطط والبرامج الالزمة 
ملكافحة التدرن الرئوي، وإجراءات التطعيمات وفقا للبرامج 

املعدة بوحدة مكافحة الدرن بإدارة الصحة العامة.
ومن جهة اخرى، اصدر د.الس���اير قرار بنقل د.يعقوب 
عبداهلل القطان الى وظيفة مستشار لعالج أمراض النطق 
والسمع مبركز الشيخ سالم العلي لعالج النطق والسمع.


