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»السيف« و»كاسكو« توقعان عقدًا لتزويد المرضى بأطعمة تناسب أوضاعهم الصحية
الصقر: الخدمات التموينية المقدمة لمستش�فى الس�يف س�تكون على أعلى المس�توياتحيدر: العقد بادرة تعاون تمهيدًا لمشاركة مستقبلية في ظل افتتاح مشاريع صحية عديدة

ندى أبونصر
اكد رئيس مجلس ادارة الش����ركة املتحدة للخدمات الطبية د.ميثم 
حيدر ان توقيع مستش����فى السيف عقدا مع الشركة الكويتية خلدمات 
الطيران )كاسكو( جاء من منطلق حرص املستشفى على تقدمي وجبات 

واطعمة صحية وذات جودة عالية للمرضى.
جاء ذلك خالل توقيع عقد بني مستشفى السيف والشركة الكويتية 
خلدمات الطيران )كاسكو( بحضور كبار مسؤولي »السيف« و»كاسكو«. 
واضاف حيدر ان هذا العقد والذي مدته ثالث سنوات يعد بادرة تعاون 
بني الش����ركة املتحدة وكاسكو متهيدا لتعاون مستقبلي بينهما في ظل 

افتتاح العديد من املشاريع الصحية املستقبلية.
بدورها، اكدت نائب الرئيس للشركة املتحدة للخدمات الطبية هند 
الغربللي سعادتها بهذا التعاقد، الفتة الى انه مت التعاقد مع كاسكو بعد 
جتربة اخلدمات التي قدمتها ملدة ش����هرين تقريبا، مشيرة الى اجلودة 
العالية لالطعمة التي تقدمها باالضافة الى تعدد الوجبات التي تتالءم 
مع احتياج املستشفى ملرضاه، خاصة ان الوجبات التي تقدم للمرضى 

حتتاج الى مواصفات صحية خاصة.
وزادت الغربللي ان كاسكو ستقدم ملرضى السيف اطعمة خاصة تتناسب 
مع كل مريض ووضعه الصحي، كما انها ستقدم وجبات خاصة لالطفال. 

بدوره، اكد الرئيس التنفيذي ملستشفى السيف د.يوسف ابوظهر حرص 
املستش����فى على تقدمي وجبات ذات جودة عالية تتناسب مع مستوى 
اخلدمات الطبية والعالجية املتميزة التي يقدمها، الفتا الى ان االطعمة 
الصحية التي تقدمها كاس����كو حازت على اعجاب املرضى وجاءت على 

املستوى املطلوب الذي يتالءم مع احتياجات املستشفى.
من جانبه، اعرب رئيس مجلس االدارة العضو املنتدب لشركة كاسكو 
خالد الدويسان عن س����عادته بالتعاقد مع مستشفى السيف، الفتا الى 
توسع نشاط الشركة ليشمل اكثر من مستشفى، مشيرا الى ان خدمات 
الشركة متتد القامة احلفالت، مؤكدا ان اخلدمات التي يقدمونها تتمتع 

بجودة عالية يش����هد لها اجلميع، متمنيا املزيد من التعاون مع الشركة 
املتحدة للخدمات الطبية. وقال مدير مشروع مستشفى السيف )كاسكو( 
محمد الصقر ان التعاقد بني  املستشفى والشركة يقوم على تقدمي خدمات 
متوينية للمستشفى من خالل الوجبات التي تقدم للمرضى املقيمني او 
الزائرين للمستشفى وتقدمي جميع الوجبات واملشروبات التي يحتاجون 
اليها، الفتا الى ان طقم الطهاة الذي يترأسه الشيف البريطاني توم هاركر 
يعد من افضل فرق الطهاة على مس����توى العالم. واضاف ان اخلدمات 
التموينية التي س����تقدم في مستشفى السيف خالل العقد والذي مدته 

ثالث سنوات ستكون على اعلى مستوى.

بحضور كبار مسؤولي المستشفى والشركة ولمدة 3 سنوات

د.يعقوب الكندري

مدير مشروع مستشفى السيف لينا جمعة تتحدث للزميلة ندا أبونصر لقطة تذكارية بعد توقيع العقد

د.ميثم حيدر وخالد الدويسان يتبادالن وثائق العقد )أحمد باكير(خالد الدويسان يتحدث للصحافيني توقيع العقد بني »كاسكو« و»السيف«

افتتاح مركز للفحص قبل الزواج في خيطان اليوم
الكندري: مركز جديد في »مبارك الكبير« قريبًا

خوجة: فتح القطاعات العامة وتسخيرها 
لالضطالع بأنشطة صحية

حتتفي دول العالم ف����ي 7 اجلاري من كل عام ب� »اليوم العاملي 
للصح����ة«، حيث يركز هذا اليوم الذي يصادف االربعاء املقبل على 
ظاهرة التوس����ع العمراني والصحة، حيث مت اختيار هذا املوضوع 
اعترافا باآلثار التي تخلفها تلك الظاهرة على صحة الناس في جميع 
انح����اء العالم. وقال املدير العام ل� »املكتب التنفيذي ملجلس وزراء 
الصحة لدول مجلس التعاون« د.توفيق خوجة، في بيان صحافي 
ام����س، »ان احلملة اخلاصة بهذا اليوم حتمل ش����عار »1000 مدينة 
و1000 حياة« وذلك خالل اسبوع سيتم خالله فتح القطاعات العامة 

وتسخيرها لالضطالع بأنشطة صحية.

شركة الشايع ترعى حملة توعية 
لمكافحة الدرن في األڤنيوز

»أمراض الجهاز العصبي« تدعو للتريث في اعتماد 
الطريقة التداخلية لمرضى التصلب العصبي

ضمن أنشطة االحتفال باليوم 
العاملي ملكافحة الدرن، تنظم وحدة 
مكافح���ة ال���درن التابعة إلدارة 
الصحة العام���ة بوزارة الصحة 
حملة توعية للوقاية من املرض 
وذلك في مجمع األڤنيوز برعاية 
ش���ركة محم���د حمود الش���ايع 

التجاري���ة وصيدلية بووتس حيث حترص وحدة 
مكافحة الدرن على تشجيع املشاركات املجتمعية 
لدعم جهود وزارة الصحة في مكافحة املرض ومبا 
 WHO يتفق مع استراتيجية منظمة الصحة العاملية

للتصدي للدرن.
وصرحت رئيس���ة وحدة مكافحة الدرن بوزارة 
الصحة د.عواطف الشمري بأن احلملة سوف تبدأ 
أنش���طتها يوم االثنني املقب���ل املوافق اخلامس من 

ابريل اجلاري في مجمع األڤنيوز 
ومن املقرر ان تستمر حتى يوم 
اخلميس املوافق الثامن من شهر 
ابريل مبش���اركة فروع صيدلية 
بووتس في كل من مجمع املارينا 
البيرق  ومجمع ش���رق ومجمع 

ومجمع املنشر. 
وس���يتم خالل هذه احلمل���ة توزيع مطبوعات 
لتوعية اجلمهور الكرمي من خالل س���تاند توعوي 
س���يقام أمام صيدلية بووتس ويش���ارك باحلملة 
التوعوية مجموعة من ط���الب وطالبات اجلامعة 
وتتضمن املطبوعات التوعوية صورا لشخصيات 
عاملية توفت بس���بب مرض الدرن مع وجود راية 
كبيرة معلق���ة بحجم 10×3 أمتار للتوعية باملرض 

وكيفية الوقاية منه.

أصدرت رابطة امراض اجلهاز 
العصبي الكويتية بيانا عن مرض 
ال� »ام.اس« جاء فيه: تفاعال مع 
العديدة واالهتمام  التس���اؤالت 
الكبير بعملية توس���يع االوردة 
ملرضى التصلب العصبي املتعدد، 
تود الرابطة باسم جميع اعضائها 
املكونة م���ن 35 طبيبا ألمراض 
اجله���از العصب���ي ف���ي جميع 
ابداء رأيها  الكويت  مستشفيات 

في هذه القضية املهمة.
إن بحث الدكتور االيطالي باولو 
زامبوني )جراح االوعية الدموية( 
أشاع كما كبيرا من التساؤالت في 
اوساط املهتمني مبرض التصلب 
العصبي املتعدد، حيث اعلن ان 
عالجا تداخليا وصفه بالبسيط 
ميكنه ان »يحرر« املرضى من هذا 
املرض، وقد اقام دعواه على اساس 
مالحظته فقط لوجود انسدادات او 
اعوجاج في االوردة الكبيرة للرأس 
واحلبل الشوكي، وادعى انه من 
خالل القيام بتوسعة تلك االوردة 

فإنه يتم شفاء املريض.
ف���ي  كمختص���ني  ونح���ن 
أمراض اجله���از العصبي نهتم 
دائما مبتابعة االبحاث اجلديدة 
والتطورات العلمية التي تساعد 
في فهم اس���باب مرض التصلب 
العصبي املتعدد ووسائل عالجه، 

في الوقت نفسه نطالب دائما بأن 
تكون اي نظرية جديدة متماشية 
مع االدلة العلمية املعروفة، وان 
تخضع االبح���اث العلمية حول 
جناح العالجات اجلديدة للتدقيق 
من قبل مجموعة من املختصني 
بامل���رض، ومازلن���ا كغيرنا من 
املهتمني مبرض التصلب العصبي 
في العالم مهتمني برؤية ابحاث 
اخرى تدعم مالحظات د.زامبوني، 
ان نظريته حول مرض التصلب 
العصبي املتعدد تشوبها الكثير 
من النواقص ومازالت عاجزة عن 
تفسير العديد من جوانب املرض 
التي نعرفها من خالل س���نوات 
طويلة من االبح���اث واملالحظة 
الدقيقة ملراحل املرض وتطوره 
كمرض ناجت ع���ن اضطراب في 

جهاز املناعة.
ان وضع القسطرة في اوردة 
الرأس واحلبل الش���وكي الزالة 
الضيق او تعديل االعوجاج فيها 
هي عملية ق���د ينتج عنها ضرر 
بالغ في حال متزقت االوردة او 
حدث نزيف او جلطات، او حتى 
التهاب جرثومي نتيجة  حدوث 
للعملية او الوفاة )كما حصل فعال 
في مستشفى جامعة ستانفورد 
العريقة(، وهذه التحذيرات يجب 
ان تكون معلنة ألي مريض يقدم 

على هذه الطريقة التداخلية.
عل���ى م���ر الس���نني، ظهرت 
العدي���د م���ن االدع���اءات حول 
»عالجات شافية« ملرض التصلب 
العصبي، والتي غالبا ما اتضح 
زيفها، والى ان يت���م التأكد من 
صحة نظرية ضيق االوردة هذه 
وجناح العالجات احملتملة دون 
مخاطر تذكر، فإن رابطة امراض 
اجلهاز العصبي الكويتية تدعو 
الى التريث وعدم تش���جيع هذه 
الطريقة التداخلية كعالج معتمد 
التصلب العصبي حتى  ملرضى 
الدراسات حولها،  يتم استكمال 
كما تدعو الرابطة وبشدة مرضى 
الى  املتعدد  العصب���ي  التصلب 
عدم ايقاف عالجاتهم احلالية او 
تغييرها من اجل جتريب العالج 
احملرر للدكتور زامبوني، وعدم 
القيام بفحص اوردتهم بأساليب 
مازالت غير مقننة وعدم السعي 

وراء عالجات غير معتمدة.
في اخلت���ام، ن���ود ان نذكر 
بااللت���زام باس���تعمال الطرق 
العلمية احملايدة غير اخلاضعة 
للعواطف او االستنتاجات املبنية 
على حاجة املرضى املاسة اليجاد 
عالج فوري وشاف لهذا املرض، 
ونتمنى جلميع املرضى الشفاء 

التام باذن اهلل تعالى.

اعلنت وزارة الصحة افتتاح مرك���ز جديد للفحص قبل الزواج 
ف���ي مركز »مناحي العصيمي الصح���ي« الكائن في منطقة خيطان 

اليوم.
وقال مدير »ادارة الفحص قب���ل الزواج« د.يعقوب الكندري في 
تصريح ل� »كونا« »ان املركز اجلديد سيعمل على تخفيف الضغط 
على املركز الرئيسي الذي يقع في منطقة »الصباح« الصحية اضافة 

الى تسهيله وتوفيره للوقت على املواطنني«.
واشار الكندري الى ان الوزارة بصدد افتتاح مركز للفحص قبل 
الزواج قريبا في »مركز مبارك الكبير الصحي« ايضا لتوفير الوقت 
واجلهد على املقبلني على الزواج وخلدمة اهالي وقاطني محافظتي 

االحمدي ومبارك الكبير.
واوضح »ان دور وزارة الصحة ال يقتصر فقط على اخذ العينات 
وامنا حتويل املريض في حال اكتشاف اصابته مبرض ما الى اجلهة 
املخولة لعالجه« مؤكدا انه »اصبح هناك وعي ملحوظ لدى املتقدمني 
لل���زواج وان االمر بعد النتيجة متروك خلي���ار الزوجني وقرارهما 

وليس هناك اي الزام لهما«.

البحوه: إصدارات وبروشورات ونصائح
تحت عنوان »ألف مدينة.. ألف حياة«

اعلنت مديرة ادارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة د.عبير 
البحوه عن اصدار االدارة ملجموعة من االصدارات والبروشورات 
والنصائح املهمة اخلاصة بيوم الصحة العاملية حتت شعار 
»الف مدينة.. الف حياة«، ويختص بكل ما يحافظ على سالمة 
البيئة وسالمة صحة املدن وسالمة صحة املواطنني واملقيمني، 
وقال���ت د.البحوه ان االدارة انتهت م���ن طبع هذه املطويات 
وستقوم بتوزيعها على جميع املناطق الصحية ونشر الفائدة 
ونشر املعلومة احلديثة واملهمة لصحة املواطنني، ومن جهة 
اخرى اعلنت رئيسة جلنة تعزيز الصحة مبنطقة الفروانية 
الصحية د.غالية املطيري انه س���يقام غدا الساعة التاسعة 
صباحا االحتفال بيوم الصحة العاملي بقاعة االحتفاالت مببنى 
منطقة الفروانية الصحية، وسيتم تكرمي مدير املنطقة السابق 
د.علي الفودري الذي يش���غل حاليا مستش���ارا فنيا مبكتب 

وكيل وزارة الصحة.

جمعيـة العديليـة التعاونـيـة

Adelliyyah Co-Operative Society

�إعالن توظيف

تعلن جمعيـة �لعديلـيـة �لتعاونـية 

عن حاجتها �إىل عدد من �ملوظفني �لكويتيني
ل�شغل بع�ض �لوظائف �لإد�رية 

وي�شرتط يف متقدمي �لوظيفة �لآتي :  

1-اأن يكون كويتي اجلن�سية .
2- اأن يكون غري موؤمن عليه بالتاأمينات الإجتماعية.

�مل�شتند�ت �ملطلوبة :

1- ن�سخة من املوؤهل العلمي الدرا�سي وك�سف الدرجات .
2- ن�سخة من �سهادات اخلربة والدورات التدريبية ) اإن وجدت(.

3- �سورة من البطاقة املدنية الأ�سلية / �سورة �سخ�سية حديثة .

�لأولـــويــــة ل�شكــــان منطقـــة �لعديـليــــة

يتم تقدمي الطلبات عن طريق ق�سم ال�سوؤون الإدارية مببنى اإدارة اجلمعية خالل 

فرتة الدوام الر�سمي من ال�ساعة ال�سابعة والن�سف �سباحًا حتى ال�ساعة الواحدة 

ظهرًا ومن ال�ساعة الرابعة ع�سرًا حتى ال�ساعة ال�سابعة والن�سف م�ساءًا وذلك من 

الفرتة 2010/4/4 وحتى 2010/4/15.

جمل�ض �لإد�رة 

إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لألدوية
حنان عبدالمعبود

في خطوة تعد تفعيال لقرار وزير الصحة د.هالل الساير، اخلاص 
بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لالدوية والذي جاء عقب صدور قرار 
تسمية رؤساء ومقرري مجالس االقسام الطبية التخصصية الصادر 
في 22 مارس املاضي، جاء تش����كيل اللجنة على ان يرأسها الوكيل 
املساعد لشؤون االدوية والتجهيزات الطبية د.عمر السيد عمر ومدير 
ادارة املستودعات الطبية د.عبداهلل ذياب نائبا للرئيس وعضوية كل 
من د.اسمهان الشبيلي ود.سامي الطاهر ود.محمد عويضة ود.سالم 
الشمري ود.فؤاد القطان ود.قاسم الصالح ود.عادل التوحيد ومراقب 
االدوية بادارة املستودعات الطبية ومراقب امليزانية بادارة املستودعات 

الطبية والباحث القانوني بادارة املستودعات الطبية.
وتختص اللجنة بالقيام بجميع اجراءات شراء وتوريد وتسلم 
االدوية بجميع انواعها وذلك وفقا للقوانني واللوائح والنظم الصادرة 
بهذا الشأن ولها في سبيل ذلك تلقي ودراسة طلبيات االدوية املقدمة 
من اجلهات املعنية بالوزارة والتي ترفعها ادارة املستودعات الطبية 
للجنة القرارها ودراسة محاضر اجتماعات والتقارير والتوصيات 
الصادرة عن اللجنة ومراجعة وتدقيق طلبات املختبرات واللوازم 
الطبية والبت فيها والبت كذلك في ترس����يات اوامر الشراء املباشر 
واملمارسات املتعلقة باالدوية واملستلزمات الطبية واملخبرية التي 
جتريها الوزارة بالتعاون مع اجله����ات املعنية بالوزارة ويذكر ان 
هذه اللجنة اصبح تصنيفها ضمن الفئة االولى طبقا لقرار مجلس 

اخلدمة املدنية.


