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عمر: بدء صرف األدوية الـ 11 المحظورة للمقيمين
حنان عبدالمعبود

اعلن وكيل وزارة الصحة املس����اعد لش����ؤون االدوية والتجهيزات 
الغذائية د.عمر الس����يد عمر ان الوزارة اصدرت قرارا وزاريا بتسعير 

املكمالت الغذائية وتخفيضها بنسبة %5.
وقال في تصريح للصحافيني »لقد مت حتديد ربحية املكمالت الغذائية 
وبناء عليه مت التخفيض، مشيرا الى ان القرار شمل جميع الفيتامينات 

واالغذية التي تدخل في تركيبتها االحماض االمينية والبروتينات«.
وفيما يختص بالسماح بال� 11 صنفا من االدوية لغير الكويتيني قال 
ان����ه بتوجيهات من وزير الصحة بدأنا فعليا بصرف االدوية وخاصة 
ان بعض تلك االدوية انخفضت اسعارها خاصة مع توفر ادوية رديفة 

واصبح من السهل على الوزارة توفيرها.
واشار الى ان املسألة لم تكن عملية حرمان وامنا كانت التكلفة املالية 
كبيرة جدا على الوزارة، مشيرا الى انخفاض الكلفة املادية بالوقت احلالي 

وبالتالي اصبح من املمكن شراؤها وتوفيرها للمواطن واملقيم.
واشار الى ان الوزارة فتحت الباب امام تسجيل االدوية في الرقابة 
الدوائية لالدوية الرديفة حسب املواصفات العاملية واملواصفات الكويتية 
ما ادى الى اعطاء فرصة كبيرة النخفاض اسعار االدوية وكذلك اعطت 
فرص����ة ممتازة لتنوع انواع العالج، األمر الذي س����اعد على التنافس 
باألس����عار وهو األمر الذي س����اعد الوزارة على ش����راء أدوية باسعار 

مخفضة.

بعد انخفاض الكلفة المالية في الوقت الحالي

»اإلنترناشونال كلينك« في شركة نفط الكويت
ضمن إطار خطتها لتوسيع 
رقع���ة نش���اطاتها، ووفق���ا 
إلستراتيجيتها القاضية بتحقيق 
أقصى سبل التعاون والنشاط مع 
املؤسسات والشركات األخرى، 
قامت عيادة اإلنترناش���ونال 
كلينك بالتنسيق مع إدارة شركة 
نفط الكويت للمشاركة مبعرض 

يوم الصحة العاملي.
وحرصت »اإلنترناشونال 
كلينك«، على تفعيل اخلدمات 
الطبية غير املسبوقة في الكويت 
من منطلق حرصها على صحة 
وسالمة اجلميع ورغبتها في 

توفير النصائح واإلرش���ادات الس���ليمة لألفراد 
واملؤسس���ات قامت العيادة خالل ه���ذه الزيارة 
بتقدمي خدمة فحص ضغط الدم والسكر املجاني 

للعاملني في الش���ركة، وتوافد 
على جناح »اإلنترناش���ونال 
كلينك« عدد كبير من العاملني 
في الش���ركة بقصد االستفادة 
من خدمة العيادة، وقام الطاقم 
الطبي املرافق للعيادة، املجهز 
بأح���دث األدوات والتقنيات، 
بتقدمي الهدايا واالستش���ارات 
الطبية املناسبة للمراجعني مع 
تقدمي النصائح واإلرشادات حول 

كيفية احملافظة على الصحة.
وأك���دت مديرة التس���ويق 
والعالق���ات العام���ة بالعيادة 
رحيمة عبداهلل على ضرورة 
تكرار إقامة مثل هذه األنش���طة في س���بيل نشر 
الوعي الصحي ب���ني املوظفني واملقيمني على حد 

سواء.

أمثال األحمد ترعى ختام أسبوع 
تعزيز الصحة في »الطب اإلسالمي«

تحويل مكتب شؤون العالج 
الطبيعي إلى »إدارة خدمات«

حنان عبدالمعبود
اصدر وزير الصحة د.هالل الس���اير امس قرارا يقضي بتعديل 
مس���مى مكتب ش���ؤون العالج الطبيعي إلى »إدارة خدمات العالج 
الطبيعي« عل���ى أن تتبع وكيل الوزارة لش���ؤون اخلدمات الطبية 

املساندة د.قيس الدويري.
وج���اء بالقرار أن تختص االدارة بجميع االعمال واملهام املتعلقة 
بتوفير العالج الطبيعي وفقا للقوانني واللوائح والقرارات املنظمة 
لهذه اخلدمة في اطار اخلطة العامة للوزارة بالتنسيق مع االدارات 

واالقسام املختلفة املعنية في هذا الشأن.

إدارة تعزيز  أعلنت مديرة 
الصح���ة د.عبي���ر البحوة أن 
إدارة تعزيز الصحة ستختتم 
اس���بوع احتفاالتها بالتعاون 
مع املجلس التنسيقي لتعزيز 
الصحة وذلك باالحتفال بيوم 
الصحة العامل���ي غدا اخلميس 
في التاسعة والنصف صباحا 
في مقر مركز الطب االس���المي 
وذلك حتت رعاية رئيسة مركز 
العمل التطوعي الشيخة أمثال 

األحمد.
وتدور احتفاالت يوم الصحة 
لهذا العام حتت ش���عار »ألف 
مدينة ألف حياة« ويأتي يوم 
الصحة العاملي لهذا العام حول  
التحض���ر والصحة  موضوع 

والذي يحتفى به على الصعيد 
العاملي حتت شعار »لصحة املدن 

ألف وزن«.

العبدالهادي: كادر الصيادلة بمجلس األمة غدًا 
وحقوق التمريض ستصرف بأثر رجعي

حنان عبدالمعبود
صرح وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العبد الهادي 
بأن مجلس األمة س���يناقش اخلميس املقبل كادر 
الصيادلة، مش���يرا إلى أن الكادر لم يكن ليعرض 
عل���ى املجلس إال بضغط من وزارة الصحة، وقال 
د.العبدالهادي في تصريح صحافي: لقد قمنا بدورنا 
األكمل باستحداث هذا الكادر ودخوله إلى مجلس 
اخلدمة املدنية ومن خالل املجلس متت مناقشته، 
ودافعنا عنه، ومثلما ساهمنا في إقرار كادر الهيئة 
التمريضية سنس���اهم في إقراره، حيث ان كادر 

التمريض استغرق نفس اإلجراءات ونفس اجلهود. 
وعن تأخر ص���رف كادر الهيئة التمريضية الذي 
كان مخططا له م���ارس املاضي قال »هذه قرارات 
مجلس اخلدمة املدنية وواجبة التنفيذ لكن العمل 
اإلداري ملمرضني يبلغ عددهم 11 ألفا من الطبيعي 
أن يس���تغرق وقتا طويال لكن إن ش���اء اهلل من 
املتوقع ان ينتهي بأسرع وقت ممكن وان تأخرنا 
في احلقوق محفوظة حيث سيتم صرف الكادر بأثر 
رجعي وسيتم العمل على املساواة في الصرف بني 

املمرضني الكويتيني والوافدين.  د.عمر السيد عمر

الشيخة أمثال األحمد

رحيمة العبداهلل

فحص ضغط الدم والسكر

احتفال باليوم
العالمي لـ »الدرن«

مؤتمر األمن الغذائي
11 الجاري

حنان عبدالمعبود
في اط���ار االحتفال باليوم 
أقامت  الدرن،  العاملي ملكافحة 
التابعة  الدرن  وحدة مكافحة 
العامة بوزارة  إلدارة الصحة 
الصحة، حتت رعاية ش���ركة 
محمد حمود الشايع التجارية 
وصيدليات بووتس، واشراف 
منظمة الصحة العاملية احتفاال 

مبجمع األڤنيوز.
وأكدت رئيس وحدة مكافحة 
الدرن د.عواطف الشمري، ان 
البرنام���ج التوعوي الذي مت 
طرحه باالحتفال، يشهد جتددا 
في الطرح مبينة ان السبب وراء 
ذلك يعود الى ان منظمة الصحة 
العاملية رفعت شعارا لهذا العام 
يدعو الى االبتكار واالبداع، في 
البرامج الداعمة لوقف انتشار 

الدرن في العالم.

برعاية وحض���ور وزير 
االش���غال العام���ة ووزي���ر 
البلدية د.فاضل  الش���ؤون 
صفر، تنظم شركة وارة غلوبل 
لالستشارات والتدريب في 
الكويت املؤمتر االول لالمن 
الغذائي حتت شعار »األمن 
الغذائي.. الواقع.. التحديات.. 
الطموح« وذلك في الفترة من 11 
- 12 اجلاري، في معهد الكويت 
لالبحاث العلمية مبش���اركة 
نخبة متميزة من الشركات 
الرائدة في مجال الصناعات 
الغذائية في الكويت والشرق 

االوسط.
وفي هذا االطار، قال املدير 
العام لش���ركة وارة غلوبل 
لالستشارات والتدريب د.أنور 
احلربي: انه مع تزايد القلق 
الكثيري���ن بخصوص  لدى 
األمن الغذائ���ي وقلة املوارد 
الطبيعي���ة كاالنهار واجلو 
احلار والتصحر التي ال تساعد 
عل���ى الزراعة بش���كل عام، 
واحملاوالت الزراعية وتصنيع 
املواد الغذائية احملدودة، البد 
من حتمل املسؤولية لتوفير 
أساس���يات احلي���اة من ماء 
وغذاء، وبناء على ما س���بق 
ارتأينا ضرورة تنظيم مؤمتر 
خاص ملوضوع االمن الغذائي 

في الكويت.


