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اعلنت وزارة الصحة امس عن 
افتتاح مركز جديد لغسيل الكلى في 
مستشفى الفروانية اليوم برعاية 
وحضور وزي����ر الصحة د. هالل 

الساير.
وقال مدي����ر منطقة الفروانية 
الصحي����ة د. س����عود الدرعة في 
تصريح ل� )كونا( ان املركز اجلديد 
الذي يضم نحو 55 وحدة غسيل 
مجهز بأحدث املعدات الطبية سعيا 
من الوزارة لتطوير االداء وجودة 

اخلدمة.
يذكر انه بهذا االفتتاح ترتفع 
الطاقة االستيعابية لوحدات غسيل 

الكل����ى في البالد الى اكثر من 70 % بنحو 300 وحدة 
موزعة على مستش����فيات مب����ارك الكبير واالميري 

والفروانية والعدان ومركز النفيسي.

الدرع����ة بأهمية دور  ون����وه 
مستشفى الفروانية الذي »يخدم 
نحو مليون نس����مة« موضحا ان 
الطاقة االس����تيعابية للمستشفى 
ارتفعت بعد التوسعة االميرية الى 
910 اسرة مبعدل زيادة يصل الى 
نح����و 90 % اضافة الى وجود 35 
سريرا في العناية املركزة الرئيسية 
واملتوسطة وهذه تعد االكبر في 
البالد اضافة الى جتهيزاتها الطبية 

املتقدمة.
العيادات  الى ان مبنى  واشار 
اخلارجية املكون من ثالثة ادوار 
ويضم 90 عيادة سيباشر العمل 
اعتبارا من سبتمبر املقبل. وذكر انه سيتم االنتهاء 
من مواقف متعددة االدوار في املستشفى بسعة 1100 

سيارة في يوليو املقبل.

حنان عبدالمعبود
أكدت رئيسة مركز األمراض 
الوراثية د.صديقة العوضي أن 
املركز الكائن مبركز غنيمة الغامن 
للخدج قد استكملت االستعدادات 
به للعمل جنبا إلى جنب مع بدء 
التشغيل الفعلي للمركز، والذي 

سيفتتح اخلميس املقبل.
وبين���ت العوض���ي أنه مت 
انتقال القس���م بالكامل وكذلك 
العيادات، مشيرة إلى أنه لم يتم 
االنتهاء من املختبرات، مبينة أنه 
قد يتم االنتهاء منها في موعد 
االفتتاح الرسمي للمركز، وقالت 

العوضي في تصريح صحافي، انه في حال لم 
ينته العمل في املختبرات وجتهيزها في الوقت 
احملدد فان ه���ذا ال ميثل عائقا، حيث اننا نقوم 
باجناز أعمالنا مبختبرات املبنى القدمي، واجلدير 
بالذكر أن العمل بدأ بالفعل منذ فترة بالتعاون 
مع املجموعة األميركية القادمة من جامعة سان 

دييجو، التي تعمل معنا.
وأضافت أن منظمة الصحة 
العاملي���ة قد صنف���ت مختبر 
األم���راض الوراثي���ة كمختبر 
مرجع���ي لهم، حي���ث يعتبر 
املختبر مرجعا لدول اخلليج 
و22 دولة عربية، فإذا ما كان 
باملنطقة احتياج لتش���خيص 
حاالت معين���ة، وليس لديهم 
الوراثية  ما يختص بالبصمة 

فهم يرجعون إلينا.
وعن عمل املختبر قالت انه 
جترى به جميع أنواع البحوث 
والدراسات فنحن نعمل على 
الكثير من األمراض الوراثية املوجودة، وأضافت 
أن هناك كذلك تعاونا بيننا وبني مركز الفحص 
الطبي ما قب���ل الزواج، وقالت لقد بدأنا به منذ 
30 عاما حي���ث ان أصله بدأ من عندنا، واملركز 
اجلديد يختص بالكويتيني وأمراض الدم الوراثية 

فقط.

»حقوق اإلنسان«: على الحكومة أن تتكفل بقيمة التأمين الصحي للمواطنين توافقًا 
مع المادتين 11 و15 من الدستور وإنشاء مستشفيات خاصة بالوافدين

أعدت اللجنة الصحية في اجلمعية الكويتية 
للمقومات األساس����ية حلقوق اإلنسان تقريرا 
ح����ول قضايا حق����وق اإلنس����ان الصحية في 
الكويت 2010/2009، واشارت اللجنة إلى حق 
االنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة 
ومسألة ارتفاع اسعار الدواء واملعاناة الصحية 
للوافدين، وقضية االعتداء على االطباء، وتوفير 
اخلدمات الطبية للمواطنني واملقيمني، ومقترح 
التأمني الصحي للمواطنني، اضافة الى التعامل 
مع االمراض الوبائية وااليدز وتوفير الكوادر 
النسائية وخصوصية املرأة والتدخني السلبي، 

وجاء في التقرير:
من حق اإلنسان أن يتمتع بأعلى مستوى 
من الصحة ميكن بلوغه ويفضي إلى العيش 
بكرامة، وتعرف الصحة بأنها »حالة من اكتمال 
السالمة بدنيا وعقليا واجتماعيا، وليس مجرد 
غياب املرض أو العجز«، وقد أش����ار دس����تور 
منظمة الصح����ة العاملية إل����ى التمتع بأعلى 
مس����توى من الصحة ميك����ن بلوغه وهو احد 
احلقوق االساسية لكل انسان، دون متييز بسبب 
العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية او احلالة 
االقتصادية أو االجتماعية. وقد كفل هذا احلق 
الشريعة االسالمية والدستور الكويتي واملواثيق 
واملعاهدات والتشريعات الدولية، وبناء على ذلك 
أعدت اللجنة الصحية بجمعية مقومات حقوق 
اإلنسان الكويتية هذا التقرير عن واقع الصحة 

في الكويت خالل الفترة 2010/2009.

التأمين الصحي للمواطنين

برزت في الس����احة أخي����را قضية التأمني 
الصحي للمواطنني، بوصفها وس����يلة لعالج 
تدني مستوى اخلدمات الصحية في الكويت، 
وحظي هذا املقترح بتأييد حكومي قوي، ألن من 
شأنه أن ُيلحق الكويت بركب الدول املتقدمة في 
النظم الصحية، وأن يرقى مبستوى اخلدمات 
الصحية وأن يساهم في خفض امليزانية السنوية 
لوزارة الصحة والتكلف����ة اإلجمالية لفاتورة 
الصحة ف����ي الكويت، وعلى الرغم من تأييدنا 
لهذا القانون وفق الضوابط والش����روط، فإنه 
البد م����ن التأكيد على أنه ال ينبغي التس����رع 
باقرار هذا القانون قبل حل مشكلة التأمني أو 
الضمان الصحي للوافدين، وتصحيح سلبياته 
واالستعجال بانشاء مستشفيات خاصة لهم، 
ومن ثم ميكن دراسة املتطلبات واالحتياجات 

القانون وفق  الصحية للمواطنني وصياغ����ة 
املعطيات في ذلك احلني.

وفي حال إقرار هذا القانون فمن املهم التركيز 
على وجوب تكفل احلكومة بقيمة هذا التأمني 
الصحي للمواطنني ليتوافق األمر مع املادتني 

11 و15 من الدستور الكويتي.

ارتفاع أسعار الدواء

أشارت منظمة الصحة العاملية في تقرير لها 
ُنشر في منتصف أغسطس 2009 في الصحف 
الكويتية، الى أن سعر الدواء في الكويت مبالغ 
فيه، فاملوظف احلكومي الكويتي الذي يتقاضى 
أدنى الرواتب، قد يضطر إلى دفع ما يتراوح بني 
3 و8 أيام من راتبه لشراء عالج منوذجي يوصف 
المراض شائعة، وفي الوقت ذاته يضطر العامل 
املاه����ر غير الكويتي إلى دفع ما يتراوح بني 8 

أيام و22 يوما من راتبه لذات السبب.
وقد أعد رئيس اللجن����ة الوطنية ملكافحة 
غالء االسعار مبارك احلربي دراسة مقارنة بني 
أس����عار االدوية في الكويت واململكة العربية 
السعودية خلصت إلى أن االسعار تزيد بالكويت 
في الغالب عما ال يقل عن 10% وقد يصل فرق 

السعر احيانا الى %330.
يذكر ان وزارة الصحة بدأت تخطو خطوات 
ايجابية ف����ي هذا الش����أن إذ اعلنت في مطلع 
ابري����ل 2010 بقرار وزاري عن خفض اس����عار 
االدوية واملستحضرات الصيدالنية في البالد 
بواقع 5% اال ان هذا الرقم بال شك مازال بعيدا 

عن الطموح.

المعاناة الصحية للوافدين

صدر مرس����وم بقانون 1999/1 في الكويت 
يلزم الوافدين بالتأم����ني أو الضمان الصحي 
اثناء فترة اقامتهم في الكويت، وتبلغ القيمة 
املتوس����طة للضمان الصحي للوافد 50 دينارا 
كويتيا سنويا، وقد ألزم نص القانون احلالي 
صاحب العمل )وفقا للمادة الثانية( بس����داد 
أقساط التأمني أو الضمان الصحي، اال ان واقع 
سوق العمل في الكويت ان هذه القيمة يتحملها 

الوافد في أغلب االحوال.
وعل����ى الرغم من أن ن����ص القانون أعطى 
للمش����مولني بنظام الضمان الصحي، تغطية 
الطبية والصحية االساسية، سواء  للخدمات 
التش����خيصية او العالجية، إذ اورد في مادته 

الرابعة بيانا بتل����ك اخلدمات، ثم اعطى وزير 
الصحة س����لطة حتديد تل����ك اخلدمات، إال أن 
النظام احلالي املعمول به لالسف في الكويت، 
ال يغطي ابسط االحتياجات الصحية للوافد، 
فعلى س����بيل املثال اليزال الوافد ملزما بدفع � 
فوق مبلغ الضمان � مبلغ 1 دينار لكل مراجعة 
للمستوصف ومبلغ 2 دينار كويتي لكل مراجعة 
للمستشفى، كما أنه ملزم بدفع مبالغ عن أغلب 
الفحوصات الطبية الالزمة للتشخيص، فمثال 
يدفع مبلغ 10 دنانير للسونار العادي، ومبلغ 
57 دينارا لالشعة امللونة او 90 دينارا للرنني 
املغناطيسي، ومبلغ 75 دينارا لقسطرة القلب، 
واملنظار املعدي او القولوني 30 دينارا، ومبالغ 
اخرى مختلفة للعديد من التحاليل الطبية مثل 
فحص احلدي����د والڤيتامينات والغدة الدرقية 
والهرمونات وغيرها، وتتراوح بني 3 و10 دنانير 
للتحليل الواح����د، االمر ذاته ينطبق على فئة 

غير محددي اجلنسية )البدون(.
وحتى فيما يتعلق بالعالج، فهناك عشرات 
االدوية االساسية املمنوعة على الوافدين، وال 
يس����تطيعون احلصول عليها اال بتحمل كلفة 
الباهظة،  شرائها من الصيدليات بأس����عارها 
مث����ل بعض ادوية الس����كر وادوي����ة الضغط 
وادوية الس����يولة، ومحاليل وبخاخات مرض 
الربو، وانواع من املضادات احليوية، وادوية 
خاصة بعالج مرض الدرن والتقرحات املعدية 
والقولونية وغيرها، فم����ا الفائدة من التأمني 
والضمان الصح����ي اذا كان الوافد في الكويت 
مضطرا لدفع تلك املبالغ للتشخيص والعالج؟ 
وكيف ميكن للمريض ان يحظى بالتشخيص 
والع����الج الصحيحني ملرض����ه؟ اذا كانت تلك 
العقبات تقف ايضا امام االطباء اثناء تشخيصهم 

وعالجهم للمريض.
لقد اقترح عدد من نواب مجلس االمة حلوال 
لتلك املش����كلة مثل انشاء مستشفيات خاصة 
حلملة الضمان او التأمني الصحي من الوافدين 
تغطي كل احتياجاتهم الصحية، والتزال تلك 

املقترحات حبرا على ورق.

االعتداء على األطباء

مازالت ظاهرة االعتداء على االطباء مستمرة، 
وقد وقع خ����الل العام املاضي م����ا ال يقل عن 
5 ح����وادث اعتداء جس����دي عل����ى االطباء في 
املستشفيات واملراكز الصحية احلكومية، هذا 

عدا االعتداءات اللفظية او تلك غير املعلنة، 
وعلى الرغم من وجود قانون يدين اهانة اي 
موظ���ف اثناء عمله ويفرض على من يهينه 
غرامة او عقوبة باحلبس، فإن املالحظ انه لم 
يساهم في احلد من تلك الظاهرة، وبناء على 
ذلك قامت اجلمعية الطبية الكويتية باطالق 
مبادرة لتبني قانون احلصانة الطبية لالطباء 
حلمايتهم من االعتداءات الواقعة عليهم، حيث 
تنص احدى م���واد القانون املقترح على ان 
»كل من تعدى على طبيب اثناء تأديته عمله 
يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز ثالثة اشهر 
وبغرامة ال تقل عن 500 دينار او باحدى هاتني 
العقوبتني، وال يجوز للطبيب املعتدى عليه 
التنازل او الصلح مع املتهم اال بعد احلصول 
على موافقة اجلمعية الطبية الكويتية«، ونال 
هذا االقت���راح تباينا نيابيا من قبل عدد من 
اعض���اء مجلس االمة، ونحن نعتقد انه البد 
من ان يصاحب هذا القانون اجراءات اخرى 
مثل تفعيل دور رجال االمن في املستشفيات 

ودور وزارة الداخلية.

الخدمات الطبية

اليزال عموم املواطنني واملقيمني غير راضني 
عن مس���توى اخلدمات الصحية املقدمة في 
الكويت، كما اشارت عدة استفتاءات للرأي، 
ويرجع الس���بب في ذلك ال���ى ان الدولة لم 
تتخذ اجراءات جادة للعالج اجلذري ملشكلة 
تدني اخلدمات الصحية، فعلى سبيل املثال 
لم يتم افتتاح اي مستش���فى عام جديد في 
الكويت منذ الثمانينيات وحتى اآلن، وبقي 
احلال على املستشفيات العامة الستة نفسها 
وهي: االميري، الصباح، مبارك الكبير، العدان، 
اجلهراء والفروانية، وذل���ك على الرغم من 
تضاعف عدد السكان والوافدين وزيادة اعداد 
املراجعني، حيث كان عدد السكان في الكويت 
عام 1980 مليونا و775 نسمة فقط، اما اآلن 
فقد جتاوز الثالثة ماليني وربع املليون نسمة، 
هذا عدا ما تعانيه تلك املستشفيات من نقص 
في الكوادر الطبية والتمريضية ومحدودية 
السعة السريرية واالدوية واالجهزة الطبية 

وسيارات االسعاف.
وقد وعدت احلكومة ببناء 9 مستشفيات 
تخصصية جديدة في وقت س���ابق، ولم ير 
مش���روعها النور، وحتى مستشفى جنوب 

السرة )مستشفى الشيخ جابر( املزمع انشاؤه، 
فبعد سنوات من اقتراحه واقراره وبعد اكثر 
من عامني من وضع حجر االساس له، اليزال 
يعاني البطء الشديد في انشائه وتشييده.

وقد سعت الدولة خالل الفترة املاضية الى 
اتخاذ حلول ترقيعية من خالل إرسال املرضى 
للعالج باخلارج، أو استضافة عدد من األطباء 
الزائرين، ولكن هذه احللول هي مجرد حلول 
جزئية ومؤقتة للمشكلة، كما انها ال حتقق 

مبدأ املساواة والعدالة بني اجلميع.
وفي الوقت ذاته مازال مسلسل األخطاء 
الطبية مستمرا، ونعتقد انه من املستحيل أن 
يتم حل تلك املشكلة مادام هناك نقص كبير 
في عدد األطباء، وباألخص الكفاءات واخلبرات، 
فعلى س���بيل املثال أشارت آخر اإلحصاءات 
الى ان عدد األطباء بالنسبة لعدد السكان في 
مراكز الرعاية الصحية األولية بالكويت هو 
طبيب واحد لكل 4413 نسمة، وهو رقم مازال 
بعيدا عن املعدل املستهدف، وهو طبيب لكل 
2500 الى 3000 نسمة حسب ما مت إقراره في 
اللجنة اخلليجية للرعاية الصحية األولية 
التابعة ملجلس التعاون اخلليجي، وبالتالي 
فم���ن املتوقع ان تقع األخط���اء الطبية وأن 
يقع اإلهمال مادام األطباء مكلفني مبا يفوق 

طاقاتهم.

األمراض الوبائية واإليدز

تعاملت الكويت مع وباء إنفلونزا اخلنازير 
الذي اجتاح العالم في الربع الثاني من عام 
2009 تعامال متقدما، استنادا الى التوصيات 
التي دع���ت اليها منظمة الصح���ة العاملية، 
واستطاعت ان حتقق نتائج عالية في سرعة 
ودقة التشخيص والعالج، أما بالنسبة للعديد 
من األمراض الوبائية األخرى فالتزال الكويت 
تس���جل أدنى املعدالت العاملية، والشك انه 
اضافة للعوامل البيئية التي ساهمت في ذلك 
إال ان هناك العديد من األسباب املهمة األخرى 
مثل اإلجراءات الطبية املتشددة التي تتخذها 
الدولة للقادمني من اخلارج، وخطط التطعيم 

املعتمدة في الدولة والتوعية الصحية.
وفيم���ا يتعلق بڤيروس نق���ص املناعة 
البشرية ومرض »اإليدز« فإن الكويت مازالت 
تس���جل معدالت عاملية متدنية بفضل اهلل 
عز وجل، فمنذ اكتش���اف املرض سنة 1984 

وحتى مارس 2009 فإن عدد املرضى الكويتيني 
األحي���اء 136 مريضا فقط، ومن املعلوم انه 
يتم ترحيل أي وافد يكتش���ف فيه املرض، 
وعل���ى الرغم من ان العدي���د من اإلجراءات 
املتبعة للتعامل مع مرض اإليدز خصوصا 
املتعلقة بعالم العمل تتعارض مع التوصيات 
احلالية ملنظمة العم���ل الدولية، ومع نص 
القانون املقترح الذي سيناقش في جنيڤ في 
يونيو 2010، إال اننا نعتقد ان هذه اإلجراءات 
املتش���ددة التي تتبعها الكويت كان لها دور 
كبير في املساهمة في احلد من نسبة اإلصابة 

وانتشار املرض.

الخصوصية النسائية

تعاني املرافق الصحية في الكويت من نقص 
في الكوادر الطبية النسائية، وباألخص في 
أقسام الطوارئ، وغرف العمليات اجلراحية، 
وهو ما يوقع الكثير من املريضات في حرج 
عند احلاجة الى اخلدمات الطبية والصحية، 
وهذا األمر بال شك مخالف للعهد الدولي اخلاص 
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
التابع لألمم املتحدة والذي وقعت عليه الكويت 
عام 1975، فقد دعا التعليق على املادة رقم 12 في 
اجتماع اللجنة في الدورة الثانية والعشرين، 
دعا بكل وضوح الى وجوب توافر املقبولية في 
اخلدمات الصحية والى احترام ثقافة األفراد 
واألقليات والشعوب واملجتمعات، ومراعاة 

متطلبات اجلنسني ودورة احلياة.

التدخين السلبي

على الرغم من ان الكويت قد أصدرت قانونا 
ملكافحة التدخني )1995/15( والذي نص أحد 
بنوده على منع التدخني في األماكن العامة، 
إال ان ه���ذا القرار اليزال حبرا على ورق، إذ 
ال توجد أي آثار لتطبيقه، بل ال توجد جهة 

مخولة ملتابعة تطبيق القرار.
وال شك ان استنش���اق اإلنسان للدخان 
بغير إرادته أثناء وجوده في األماكن العامة 
)وهو ما يسمى طبيا بالتدخني السلبي( هو 
اعتداء صارخ على حرية اإلنسان وحقه في 
احلصول على حياة صحية سليمة خالية من 
األذى، والتي هي واحدة من أهم املبادئ التي 
تكفلها الشريعة اإلسالمية ويكفلها القانون 

واملواثيق العاملية.

في تقرير أعدته اللجنة الصحية في الجمعية حول قضايا الحقوق الصحية في الكويت 2010/2009

أس�عار الدواء في الكويت تزيد بما ال يقل عن 10% عن مثيالتها في الس�عودية وقد يصل الفرق أحيانًا إلى 330% وخفض األسعار 5% اليزال بعيدًا عن الطموح

عموم المواطنين والمقيمين غير راضين عن مستوى الخدمات الصحية ولم تفتتح الدولة أي مستشفى عام جديد منذ ثمانينيات القرن الماضي

العصفور: أكثر من 300 وكالة تجارية متخصصة في التجهيزات 
والمعدات الطبية بمعرض الكويت األول لبناء وتجهيز المستشفيات

العنزي: متابعة األهل لصحة أبنائهم 
تحميهم من التسوس

حنان عبدالمعبود 
أقام برنامج اجلهراء املدرسي 
التابع  الفم واألسنان  لصحة 
ملراقبة صحة الفم واألس���نان 
ب���وزارة الصح���ة العديد من 
األنش���طة اخلاص���ة باحلملة 
الوطنية للوقاية من أمراض 
الف���م واألس���نان تزامنا مع 
االحتف���االت بي���وم الصحة 
العاملي. ومن جهته، قال رئيس 
برنامج اجلهراء املدرسي لصحة 
الفم واألسنان د.صالح عشوي 
العنزي في تصريح صحافي 
»كل عام، ننظم هذا االحتفال، 
والذي يضم محاضرات التوعية 

الصحية واملسابقات الثقافية 
التوعوي  واملعرض الصحي 
كم���ا نظم���ت زي���ارة طلبة 
امل���دارس باملراح���ل املختلفة 
ملرك���ز البرنامج للمش���اركة 
بهذه األنش���طة حسب جدول 
زمني بالتنس���يق مع منطقة 
اجلهراء التعليمية. ويتم تنظيم 
األنشطة بتوجيه من مراقبة 
صحة الفم واألسنان د.صبيحة 

عبدا لقادر املطوع. 
وب���ني العن���زي أن فريق 
التوعية الصحية في البرنامج 
عمل أيضا على توعية أولياء 
الطلبة بأهمية األسنان  أمور 

وط���رق احملافظ���ة عليها من 
التس���وس، مؤكدا على أهمية 
دور اآلباء واألمهات في متابعة 
أطفالهم في البيت، وحثهم على 
تفريش األسنان بشكل يومي 
ومنتظم خاص���ة قبل النوم. 
مؤكدا على أهمية دور األسرة 
وال���ذي يعتبر مكم���ال لدور 
طبيب األسنان في الوقاية من 
أمراض الفم واألسنان مشيرا 
إلى انه قد مت توزيع بوسترات 
وبروشورات التوعية الصحية 
عل���ى األطف���ال ومدرس���يهم 
وأولياء األمور باإلضافة للهدايا 

ومعاجني وفراشي األسنان.

احلكومة في تطوير اخلدمات 
الصحية أصبح متزايدا ويؤكد 
التي  ذلك املشاريع الطموحة 
التي  التنمية  تضمنتها خطة 
يش���رف عليه���ا نائب رئيس 
ال���وزراء للش���ؤون  مجلس 
االقتصادي���ة ووزي���ر الدولة 
لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان الشيخ احمد 
الفهد والتي تقدمت بها احلكومة 
برئاس���ة سمو رئيس مجلس 
الوزراء وبإشراف مباشر من 
وزير الصحة د.هالل الس���اير 
ال���وزارة د.إبراهيم  ووكي���ل 
العبدالهادي وباقي املسؤولني 
في ال���وزارة للنهوض بقطاع 
اخلدمات الصحية وحتس���ني 
مس���توي أداء اخلدمة املقدمة 
للمترددين على مرافق وزارة 

الصحة.

من أهل اخلير واملس���تثمرين 
والعاملني في القطاع الصحي 
إلى زي���ارة املعرض للتعرف 
على الشركات احمللية والعاملية 
املؤهل���ة لتنفيذ مش���اريعهم 
الطبية، مشيرا إلى أنه سيقام 
حفل غداء على شرف املتبرعني 
والراغبني في التبرع للمشاريع 
الطبية الثالثاء 13 اجلاري في 
الس���اعة 1.30 ظه���را، مؤكدا 
أهمية إقامة مثل هذا النوع من 
املعارض املتخصصة التي من 
ش���أنها أن تساهم في إنعاش 
احلركة االقتصادية في البالد 
من خالل إشراك القطاع الصحي 
ف���ي تنفيذ اخلط���ة التنموية 
للمش���اريع الصحية تطبيقا 
السامية في  للرغبة األميرية 
جع���ل الكويت مرك���زا ماليا 
وجتاريا، موضحا أن اهتمام 

الطبي باإلضافة إلى اخلدمات 
املساندة من جتهيزات كهربائية 
وتكييف وخدمات الصيانة في 

املستشفيات.
ودعا العصفور كل الراغبني 
في التبرع إلنشاء مراكز طبية 

منتجاته���ا واخلدمات الطبية 
التي تقدمه���ا في املعرض من 
مكاتب استشارية وهندسية 
وإنشائية متخصصة في القطاع 
الصحي وف���ي مجال الغازات 
الطبي���ة واملع���دات واألثاث 

حنان عبدالمعبود
الوكيل املس���اعد  ص���رح 
لش���ؤون اخلدم���ات العام���ة 
والصيانة م.سمير العصفور 
بأن وزي���ر الصح���ة د.هالل 
الساير س���يفتتح غدا االثنني 
العاش���رة صباحا مؤمتر  في 
الكويت األول لبناء  ومعرض 
وجتهيز املستشفيات والذي 
يقام في مركز املؤمترات بفندق 
موڤنبيك املنطقة احلرة. مشيرا 
إلى مشاركة نخبة متميزة من 
الش���ركات احمللية والعاملية 
املتخصصة في تصميم وبناء 

وجتهيز املستشفيات.
وقال العصفور في تصريح 
صحافي ان هذه الشركات متثل 
أكثر م���ن 300 وكالة جتارية 
في قطاع التجهيزات واملعدات 
الطبي���ة املختلف���ة تتن���وع 

يفتتحه وزير الصحة غدًا في مركز المؤتمرات بـ »موڤنبيك المنطقة الحرة«

برنامج الجهراء المدرسي لصحة الفم واألسنان احتفل بيوم الصحة العالمي

م.سمير العصفور

د. سعود الدرعة

د.صديقة العوضي

د.هالل الساير

الدرعة: افتتاح 55 وحدة غسيل كلى جديدة 
في مستشفى الفروانية اليوم

العوضي: عدم االنتهاء من مختبر األمراض الوراثية 
ال يوقف عملنا ونتعاون مع مراكز فحص ما قبل الزواج 

مجهز بأحدث المعدات الطبية

أكدت أنه نال االعتراف كمرجع لدول الخليج و22 دولة عربية 

جمعية مرضى التصلب العصبي ال� »إم إس«: 
تطبيق نظرية العالج الجديد وليس تجربتها

اعلن����ت جمعية مرضى التصلب العصب����ي الكويتية ان عمليات 
البحث الطبي التي اجريت مؤخرا لعدد من مرضى ال� »إم اس« باشراف 
وموافقة مسبقني من قبل وزارة الصحة كما ان الفريق الطبي بقيادة 
د.طارق سنان واملختص باالوعية الدموية الذي قام باجراء العمليات 
قد اخذ املوافقة الشفهية مسبقا من قبل املسؤولني بالوزارة وانه غير 
صحيح ما ذكر عن ان الفريق الطبي قد قام باجراء العمليات البحثية 
دون علم الوزارة، كما ان الفريق الطبي قد قام بعمل ايضاح كامل مع 
اخذ املوافقات من املرضى قبل اجراء العملية من خلفياتها واملضاعفات 
التي قد تسببها مثل االصابة باجللطة وغيرها من االعراض االخرى. 
كما افاد الفريق الطبي بأن العملية تعتبر قسطرة لتوسعة االوردة 
املغلقة في اجلسم بغض النظر عن مرض التصلب العصبي، الفتا الى 
ان مسألة ايقاف عمليات البحث الطبي تعود لطلب الوزارة من الفريق 
تقدمي البحث الطبي للجنة املختصة مع عمل البروتوكول اخلاص في 
مثل هذه املواضيع. واشادت اجلمعية بالفريق الطبي الكويتي بقيادة 
د.طارق سنان على انه سيساهم في مساعدة الكثيرين من مرضى ال� 
»إم إس« على امكانية الش����فاء من هذا املرض والذي بدأ يزداد بشكل 
ملحوظ وله تأثير كبير عل����ى املصاب ونحن بصدد تطبيق نظرية 

العالج اجلديد وليست التجربة.


