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إحدى احلضانات التي يحويها املركز جانب من اجلولة في املركز

لقطة مع قيادات الصحة وزير الصحة يقص الشريط إيذانا بتدشني احلملة

مركز غنيمة الغامن مجهز باحلضانات الالزمة لرعاية اخلدج

ناب عن رئيس الوزراء وأكد تعاقد الوزارة مع وفود طبية أجنبية إلدارة مراكز ومستشفيات محلية

الوزير أعطى الطعم بنفسه لطفل وطفلة في مركز الصقر التخصصي وأكد عدم وجود أعراض جانبية للتطعيم

وزير الصحة افتتح مركز غنيمة الغانم للخدج:
بروتوكوالت للوقاية من األمراض الوراثية

الساير دّشن الحملة ضد الحصبة و»األلمانية« والنكاف: 
تمكنا من استئصال الجدري وشلل األطفال من الكويت

حنان عبدالمعبود
دش���ن وزير الصحة د.هالل الساير 
ف���ي الثامنة من صب���اح أمس احلملة 
الوطنية للتطعيم ضد احلصبة واحلصبة 
األملانية والنكاف، حيث أعطى بنفسه 
التطعيم ألول مطعمني وهما الطفلة مرمي 
الرجيب )5 سنوات( والطفل علي خالد 
اخلالد )سنتان(، وذلك في مركز الصقر 

التخصصي في منطقة العديلية.
وقال الساير إن الوزارة تنظم هذه 
احلمل���ة خالل الفترة م���ن 18 حتى 29 
أبريل اجلاري لألطفال من س���ن سنة 
وحتى 7 س���نوات، حي���ث تتواكب مع 
أس���بوع التطعيم ال���ذي أقرته منظمة 
الصحة العاملية خ���الل الفترة من 24 
حتى 30 من الش���هر اجلاري، مضيفا 
في تصري���ح للصحافيني على هامش 
تدشينه احلملة أن وزارة الصحة وبفضل 
توافر التطعيمات متكنت من استئصال 
عدد من األمراض مثل اجلدري وش���لل 
األطفال، وهما من األمراض اخلطيرة، 
الفتا إلى أن هذا العام جاء التطعيم ضد 
احلصبة ألنها تأتي على موجات كل 3 

إلى 5 سنوات.
وأضاف أن احلملة تستهدف 313 ألف 
طفل في جميع مناطق الكويت، الفتا إلى 

أن الوزارة حددت القوى العاملة التي 
ستش���ارك فيها، وهي بواقع 72 طبيبا 
و216 ممرضا وممرضة و191 مفتشا صحيا 
و66 إداريا على مستوى البالد، مضيفا 
أن التطعيم سيكون من خالل 59 مركزا 
في جميع املناطق الصحية، من الساعة 

اخلامسة وحتى العاشرة مساء.
وقال الس���اير إن الكويت عانت من 
تزايد احلاالت وظه���ور الوباء في عام 
2007 إذ بلغ معدل اإلصابة )4.6 لكل 100 
ألف نسمة مقارنة بحوالي حالة واحدة 
لكل مائة ألف في السنوات السابقة على 
ذلك، مضيفا أن الوباء تركز في منطقة 
اجلهراء، والتي سجلت تزايدا ملحوظا في 
احلاالت بلغ أكثر من 100 حالة، موضحا 
أن وزارة الصحة الحظت وجود مؤشرات 
على تزايد احلاالت مستقبال، مما يؤكد 

ضرورة القيام بحملة وطنية.
ومن جانبه قال رئيس وحدة مكافحة 
األوبئة ورئيس اللجنة اإلعالمية للحملة 
د.مصعب الصالح، ان التطعيم ال يوجد 
له عوارض جانبية، وقال ان أولياء األمور 
عند تطعيم أطفالهم ببرنامج التطعيم 
الدوري، قد يالحظون بعض العوارض 
التي نقول عنها عادية مثل التورم واأللم 
مكان االبرة، وبعد أيام قد يكون هناك 

طفح طفيف، هذه أعراض بسيطة ولم 
يسجل لدينا بالكويت خالل السنوات 
املاضية أعراض أخرى تذكر، أما األطفال 
املمنوعون من التطعيم فبني الصالح أن 
التطعيم مينع لعدد من األطفال ومنهم 
من يعاني من قلة املناعة أو انعدامها، 
سواء كان وراثيا أو نتيجة تعاطي أودية 
ألمراض مثل السرطان، وهناك تعليمات 
موزعة على األطباء واملمرضني ويعلمون 
جيدا هذه األم���ور، ولهذا يعزلونه عن 
التطعيم، وكذلك األطف���ال املرضى أو 
املعتلون فينصح بتأجيل التطعيم خالل 
األيام األولى حتى تتحسن حالتهم. وكذلك 

ارتفاع احلرارة مينع التطعيم.
وفي س���ؤال حول األطف���ال الذين 
تستهدفهم احلملة، خاصة أن املسؤولني 
أعلنوا أن برنامج التطعيم بوزارة الصحة 
يغطي 95% من األطف���ال، أي أن الفئة 
املس���تهدفة 5% فقط ولي���س 350 ألف 
طفل كما قيل حني اعلنت احلملة، أجاب 
الصالح.. ان املس���تهدف هنا تراكمي، 
فحني نقول ان التغطية 95% وأن آخر 
حمل���ة وطنية للتطعيم كانت منذ عام 
1998، فهن���اك تراكم 5% مل���دة 12 عاما، 
اضافة أنه ممنوع عامليا التطعيم قبل 

عام من العمر.

حنان عبدالمعبود
أعلن وزير الصحة د.هالل الساير عن تعاقد وزارة الصحة مع وفود 
طبية أجنبية خالل الفترة املقبلة على إدارة مراكز ومستشفيات عدة 
محلية في البالد، مؤكدا انه مت توقيع عقد إدارة مستش���فى الصدري 
مع وفد طبي من جامعة ماكجيل في كندا قبل يومني، موضحا ان العقد 
مشروط وسيتم االنتهاء منه خالل 25 و26 اجلاري وسيتم عمل حفل 

مبناسبة توقيع العقد.
وأضاف د.الس���اير في تصريح صحافي على هامش افتتاح مركز 
غنيمة الغامن لألطفال اخلدج أمس بالنيابة عن س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد ان عقد مستشفى الصدري ملدة 5 سنوات 
قابل���ة للتجديد، موضحا ان العقد ليس ل���إدارة فقط وإمنا لتدريب 
األطباء وابتعاث املرضي والع���الج في اخلارج واتفاقيات أخرى، كما 
أش���ار د.الساير إلى توقيع عقد إدارة مركز حسني مكي جمعة مع وفد 

طبي آخر من كندا خالل الشهر املقبل.
وقال د.الساير في كلمته االفتتاحية للمركز: »اشكر التبرع الكرمي 
ألسرة الس���يد محمد ثنيان الغامن واملشروعات الصحية التي يقدمها 
أهل الكويت األوفياء لوطنهم العزيز هي جهود متواضعة ويس���يرة 
حملاولة رد بعض الفضل واجلميل للوطن الذي يس���تحق منا التحية 

والفداء«.
مضيفا »ان مركز غنيمة الغامن لألطفال اخلدج واألمراض الوراثية 
يحتوي على عدد 152 حضانة أطفال خدج، والذي يحقق نقلة نوعية 
لرعاية االطفال اخلدج، وكذلك تشخيص وعالج األمراض الوراثية مبا 
يحتوي من أجهزة متقدمة وكوادر طبية وفنية ومتريضية متميزة، وقد 
أقيم هذا املركز وفقا ألحدث املواصفات العاملية في املباني والتجهيزات 
الطبية املختلفة. وان هذا املش���روع وغيره من املشاريع التي تساهم 

في دعم اخلدمات الصحية وتؤكد على مفهوم ان الصحة مس���ؤولية 
مشتركة يتحملها اجلميع.

وأردف ان الوزارة حرصت على االهتمام بوضع البرامج والسياسات 
وبروتوك���والت العمل للوقاية من األمراض الوراثية وخفض معدالت 
وفيات األطفال والرضع باإلضافة إلى الوقاية من األمراض التي تصيب 
الرضع واألطفال سواء من خالل دعم البنية األساسية ألقسام األطفال 
ورعاية اخلدج باملستشفيات أو من خالل برامج رعاية الطفولة مبراكز 
الرعاية الصحية األولية او من خالل التوسع في البعثات واإلجازات 
الدراس���ية العداد الكوادر الطبية والفني���ة الوطنية املتخصصة الى 
جانب البرامج الوقائية لرعاية الطفولة، هذا وقد حققت الكويت بذلك 
معدالت قياسية تضاهي مثيالتها في الدول املتقدمة لرعاية الطفولة، 
والوقاية من األمراض املعدية، ولهذا فان مركز غنيمة الغامن لألطفال 
اخلدج واألمراض الوراثية، يعتبر إضافة جديدة ملنظومة رعاية الطفولة 
بالكويت، وان إقامة هذا املش���روع بهذا املستوى الذي نراه عليه اآلن 

يدعو للفخر واالعتزاز.
م���ن جانبه قدم جنل املتبرع فؤاد الثنيان الش���كر لوزارة الصحة 
متمثل���ة في الوزير د.الس���اير ود.دالل الودعاني ومدير املركز د.منى 
عبدالصمد وقال »اننا نودع املركز أمانة بني يدي وزارة الصحة، ونحن 
على يقني بأننا قد أودعنا أهلها القادرين على صيانتها واحلفاظ عليها 

وتطويرها الى األفضل بإذن اهلل تعالى.
وبدوره صرح وكيل وزارة الصح���ة د.إبراهيم العبد الهادي، بأن 
املركز يض���م مركز أمراض الوراثة ومختبره، وهو معتمد من منظمة 
الصحة العاملية كمختبر محكم ومرجعي ل� 22 دولة باملنطقة، وأضاف: 

نحن نسعى لتطويره للحفاظ على مكانته الدولية العاملية.
وقال العبد الهادي إن املركز يضم حاضنات لألطفال املبتس���رين 

وحاضنات عناية مركزة، وقال إن املركز يس���تقبل األطفال املبتسرين 
احملولني حتى من القطاع اخلاص.

وعن عالج العقم ق���ال: افتتحنا العالج بالداخل عوضا عن العالج 
باخلارج، حيث سمحنا باملس���اعدة  على اإلجناب عبر طفل األنبوب 
باملستش���فيات خارج أس���وار وزارة الصحة، كما أن املختبر مرجعي 

للدولة بكاملها، ويضم أجهزة عالية من احلداثة والدقة.
وبني العبد الهادي أن هناك سياسة وبرتوكول عمل ملسألة التنشيط 
واحلث من أجل أطفال األنبوب مما ينتج عنه والدة توائم، وهنا يجب 
أن تكون األمور في نطاق محكوم حتى نحصل على طفل سليم معافى، 
ولهذا فقد مت وضع سياسة وبروتوكول عمل من خالل مجالس أقسام 

النساء والوالدة.
من ناحيتها اشارت رئيس قسم االطفال اخلدج مبستشفى الوالدة 
د.نوال الكاظمي في تصريح صحافي الى ان االفتتاح التشغيلي مت في 
يوليو املاضي، مشيرة الى ان املركز هو األكبر في الكويت، حيث يخدم 
مناطق الصباح وحولي والعاصمة الصحية، الفتة الى انه يتكون من 
طابقني االرضي ويحتوي على عيادات متابعة االطفال اخلدج من سن 
س���نة الى سنتني حسب حالة الطفل، ويضم ايضا 48 سريرا للعناية 
املركزة، حي���ث حتتوي العناية املركزة االول���ى على 19 حاضنة و12 
حاضنة عزل والعناية املركزية الثانية على 10 حاضنات و7 حاضنات 

عزل مجهزة بأحدث االجهزة.
مضيفة أن ال���دور الثاني يضم جناحني للعناية اخلاصة باألطفال 
اخلدج كل جناح سعته 52 حاضنة منها 6 حاضنات عزل، الى جانب 
غرف للتغذية الوريدي���ة والتي يتم فيها حتضير احملاليل الوريدية، 
كما يضم كل جناح غرفا للرضاعة الطبيعية، الفتة الى ان املستشفى 
نسعى ألن يصبح صديقا الطفل حيث يدعم ويشجع الرضاعة الطبيعية 

لالطفال بصفة عامة واالطفال اخلدج بصفة خاصة.
من جانبها أكدت مديرة مستش���فى الوالدة د.منى عبد الصمد، أن 
املركز اضافة جديدة للخدمات الصحية، وبينت أن هناك اضافات أخرى 
قادمة، مش���يرة إلى التوسعة األميرية التي تضم 800 سرير، وقالت: 
»كما أن لدينا مبنى من خمس���ة طوابق، للعمليات والعناية املركزة، 
وغرف الوالدة كل هذا ضمن الرغبة األميرية في التوسعة، وقد وضعنا 
االس���تعدادات وكل ما نريده، لألدوار جميعه���ا، لعرضها على املكتب 

الهندسي، وسيتم البدء فيه مباشرة«.
وعن احلاضنات اجلديدة قالت ان املركز يضم 152 حاضنة، اال أنه 
لديه قدرة اس���تيعابية تصل إلى 200 حاضن���ة، وهو رقم عاملي، مما 
يعن���ي أن الكويت زادت أعداد احلاضنات بها بش���كل مضاعف، وهو 
أصبح رقما عامليا، وعن االحتياج إلى حاضنات قالت، إن املنش���طات 
ومحفزات اخلصوبة من أهم األسباب التي تؤدي إلى والدة طفل خديج، 
باإلضافة إلى أطفال األنابيب والتلقيح الصناعي، مما يتسبب في والدة 
طفل ذي حجم ووزن ضئيل، وعن تقنني األدوية احملفزة واملنش���طة 
للخصوب���ة بينت أنها ما زالت فكرة، ولم تدخل طور التنفيذ، وهناك 

محاوالت لتقنينها.

إعادة تأهيل مركز طفل األنبوب

من جهته صرح رئيس وحدة أطفال األنابيب في مستشفى الصباح 
د.حازم الرمي����ح بأن مركز طفل األنبوب القدمي، واخلاص بعالج العقم 
س����يتم إعادة تأهيله ليكون وحدة طفل أنبوب على مس����توى عال من 
احلداثة، وأوضح أنه سيتم االستعانة بخبراء من اخلارج، وكذلك معدات 
وأجه����زة تعد احلديثة عامليا، باإلضافة إل����ى تدريب الكفاءات الوطنية 

لتشغيل املركز.

)سعود سالم(وزير الصحة د.هالل الساير يزيح الستار عن لوحة تشير إلى افتتاح مركز غنيمة الغامن لألطفال اخلدج

عقد »الصدري« 5 س�نوات قابلة للتجديد وسينجز 25 و 26 الجاري 
وتوقي�ع عق�د إدارة »مكي جمع�ة« مع الجان�ب الكندي  ماي�و المقبل

)أسامة البطراوي(د.هالل الساير يطعم بنفسه الطفل علي خالد اخلالد

لجنة دائمة لتنظيم إجراءات أعمال زراعة األسنان برئاسة الدويري
حنان عبد المعبود

أصدر وزير الصحة د.هالل الساير قرارا وزاريا 
امس رقم 78 لسنة 2010 بشأن تشكيل جلنة دائمة 
لتنظيم إجراءات اعمال زراعة االسنان في الوزارة 
والقطاع األهلي برئاسة الوكيل املساعد لشؤون 
طب األسنان د.يوسف الدويري وعضوية كل من 
طبيب اختصاصي االسنان د.منصور العجمي 
ود.صالح املذن ود.عادل العصفور ود.سندس 
العوض����ي، جاء في الق����رار: ان تختص اللجنة 
بالتأكد من استيفاء الشهادات العلمية واخلبرات 
العلمية ألطباء األسنان املتقدمني للحصول على 
التراخيص اخلاصة بالقيام بأعمال زراعة األسنان 
بعيادات طب األسنان بالوزارة، والقطاع األهلي 
وإجراء املقابالت معهم، وتنظيم اإلجراءات اخلاصة 
بالتراخيص بالتنس����يق م����ع ادارة التراخيص 
الصحية، وتقييم األدوات ومواد زراعة األسنان 
املقدمة من الشركات والوكالء واملوزعني من حيث 
جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة 
ورفع تقرير للمجلس التخصصي ألقسام طب 
األس����نان العتماد املوافقات الالزمة بهذا الشأن 
وأيضا متابعة سير العمل بعيادات زراعة األسنان 

بوزارة الصحة وإجراء التقييم الدوري لعناصر 
اخلدمة املقدمة ورف����ع املقترحات اخلاصة بأي 
التخصصي ألقسام  تعديل وتطوير، للمجلس 

طب األسنان التخاذ االجراءات املناسبة.
وأن تكون توصيات هذه اللجنة اساسا الصدار 
التراخيص الطبية الالزمة ملمارسة عمليات زراعة 
االسنان في جميع عيادات وزارة الصحة والقطاع 
االهلي باالضافة الى بقية املتطلبات االخرى للجنة 
التراخيص الطبية املنظمة في هذا الشأن وفقا 

للقرارات الوزارية.
كما تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس 
خارج االوقات الرسمية للدوام، كما لها ان تستعني 
او تستأنس برأي غير االعضاء ممن تراه مناسبا، 
وترفع التقارير بش����كل دوري الى مكتب وكيل 

الوزارة د.ابراهيم العبد الهادي. 
ومن جانب آخر اصدر وكيل وزارة الصحة 
د.ابراهيم العبدالهادي تعميمات ملديري مستشفيات 
القطاع االهل����ي ومديري املراكز الطبية االهلية 
بالتقيد  العيادات اخلاصة  واصحاب تراخيص 
بعدم الس����ماح بزيادة ع����دد االجنة في وحدات 
طفل االنبوب عن اثنني للس����يدات دون سن ال� 

35 عاما وثالثة للسيدات من سن ال� 35 عاما فما 
فوق، موضحا قيام بعض مستش����فيات القطاع 
االهلي واملراكز الطبية االهلية من خالل وحدات 
طفل االنبوب التابع����ة بزيادة عدد االجنة التي 
يتم نقلها للرحم مما يؤثر سلبا على حياة األم 

واألجنة.
وشدد العبدالهادي على ضرورة التزام كل 
مستش���فى )قطاع اهلي ومركز طبي اهلي به 
وحدة طفل انوب( بوضع سجل خاص باحلاالت 
التي يتم نقل االجنة للرحم بها على ضوء ما 
سبق، على ان تقدم نس���خة من هذا السجل 
بظرف سري الدارة التراخيص الصحية وكل 
شهر، ويكون الدارة التراخيص الصحية حق 
التفتيش املفاجئ على وحدات طفل االنبوب 
الطبية  القطاع االهلي واملراكز  مبستشفيات 
االهلية للتأكد من تنفي���ذ ما ورد بصدر هذا 
التعميم، على ان يتعرض للمسؤولية القانونية 
كل من يخالف ما ورد بهذا التعميم وفقا الحكام 
املرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة 
البش���ري وتعديالته والقرارات  مهنة الطب 

الوزارية املنظمة له.


