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يتبع وكيل الوزارة بشكل مباشر ويختص بالكشف الطبي وغيره

»الصحة«: إعادة تنظيم 
المجلس الطبي العام

حنان عبد المعبود
أصدرت وزارة الصحة قرارا يقضي بإعادة 
تنظيم املجلس الطبي العام، على أن يتبع وكيل 
الوزارة مباش����رة، ويختص بالكش����ف الطبي 
على املرشحني لشغل الوظائف العامة باجلهات 
احلكومية واملؤسسات العامة، والكشف الطبي 

على املرشحني للبعثات الدراسية. 
وكذلك احلاالت احملالة إلى املجلس من وزارات 
الدولة والهيئات التابعة لها وإصدار التوصيات 
الطبية الالزمة لها. وتقرير مدى ارتباط املرض 
أو اإلصاب����ة أو الوف����اة أثناء العم����ل او املهنة 
بالنسبة للحاالت احملالة إلى املجلس من الوزارات 
واملؤسس���ات العامة، وتقرير م���دى اللياق���ة 
الصحي����ة للعاملني في اجله���ات احلكومي���ة 

لالستم���رار في اخلدم���ة من عدم��ه.
وتقرير اإلعفاء م����ن عدمه من كل أو بعض 
الشروط الصحية بالنسبة للحاالت احملالة إلى 
املجلس من اجلهات احلكومية املختلفة وتقرير 
مدى اللياق����ة الصحية للعامل����ني في اجلهات 
احلكومية بعد بلوغهم الس����ن القانوني املقرر 
له����م، ومنح واعتماد اإلجازات املرضية ومدتها 
إذا زادت على املدد املقررة في القرارات املنظمة 
لها، وكذلك النظر في اعتماد اإلجازات املرضية 
من عدمه املمنوح����ة من األطباء العاملني داخل 
أو خ����ارج دولة الكويت وذل����ك بناء على طلب 
اجلهات التابع لها املريض. وتقدير سن املوظفني 
واملستخدمني والعمال احملالني إلى املجلس من 
مراكز عملهم. واحلاالت األخرى التي ترى الوزارة 
إحالته����ا إلى املجلس الطبي العام. كما يختص 
بإصدار التوصيات اخلاص����ة للموظفني الذين 

تقتضي حالتهم ذلك.
على أن يتكون املجلس الطبي العام من رئيس 
املجلس الطبي العام واملراقبات واألقسام التالية: 
مراقبة اللياقة الصحية وتقدير السن ويتبعها 

قسما:
أ. قسم حتديد اللياقة الصحية.

ب. قسم تقدير السن.
2- مراقبة اللجان الطبية واإلجازات املرضية 

ويتبعها قسما:
أ- قسم اعتماد اللجان الطبية.

ب- قس����م العجز الدائم عن العمل وحتديد 
نسبة العجز.

3- قس����م الش����ؤون اإلدارية ويتبع رئيس 
املجلس الطبي مباشرة.

ويختص رئيس املجلس الطبي العام واملراقبات 
واألقسام باالختصاصات التالية:

أوال: رئيس املجلس الطبي العام )مبستوى 
مدير إدارة( ويختص مبا يلي:

1-تنفيذ خطة عمل املجلس الطبي العام في 
إطار اخلطة العامة للوزارة.

2-اإلش����راف الفني واإلداري على املراقبات 
واألقسام التابعة للمجلس الطبي العام.

3-متابعة وتقييم سير العمل وأداء العاملني 
باملراقبات واألقسام التابعة له واعتماد التقارير 

السنوية للعاملني في املجلس.
4-إعداد التقارير الس����نوية عن احتياجات 
املجلس من القوى البش����رية الالزمة للمجلس 

الطبي العام.
5-الترشيح للوظائف اإلشرافية باملجلس 

الطبي العام.
6-العمل على رفع كفاءة أداء املستوى العلمي 

والفني للعاملني باملجلس الطبي العام.
7-مراجعة اإلحصائيات عن كل اعمال املجلس 

الطبي العام مبختلف مراقباته وأقسامه.
ثانيا: مراقبة اللياقة الصحية وتقدير السن 

وتختص مبا يلي:
1- اإلش����راف الفني واإلداري على املراقبات 

واألقسام التابعة لها.
2- تقييم سير العمل وأداء العاملني واعتماد 
تقاييمهم السنوية بالتنسيق مع رؤساء األقسام 

التابعة للمراقبة.
3- التصديق على الق����رارات الصادرة من 
األقسام التابعة لها ورفعها إلى رئيس املجلس 

الطبي.
4- اعتماد خطة اإلجازات الدورية للعاملني 
باملراقبة واألقس����ام التابعه لها، وعرضها على 

رئيس املجلس الطبي العام.
5- إعداد التقارير السنوية عن احتياجات 
املراقبة وأقس����امها من القوى البشرية الالزمة 

لها.
6- العمل على رفع كفاءة اداء املستوى العلمي 

والفني للعاملني بأقسامها.
7- مراجعة اإلحصائيات عن عدد املترددين 
على اقس����امها وإع����داد الدراس����ات التحليلية 

عنها.
أ - قس����م حتديد اللياقة الصحية ويختص 

مبا يلي:
1- الكش����ف الطبي على املرش����حني لشغل 
الوظائف العامة باجلهات احلكومية واملؤسسات 

العامة.
2- إحالة املصابني منه����م بأية امراض إلى 
اللجان الطبية املختصة إلبداء الرأي حول مدى 

لياقتهم الصحية للعمل من عدمه.
3- إصدار شهادات اللياقة الصحية ملن تثبت 
لياقته الصحية للعمل مع املرشحني للوظائف 

أعاله.
4- تقرير مدى اللياقة الصحية للعاملني في 
اجلهات احلكومية بعد بلوغهم السن القانوني 
املق����رر لهم وإصدار ش����هادات اللياقة الصحية 

لهم.
5- إعداد اإلحصائيات عن عدد املرش����حني 

للعمل وإعداد الدراسات التحليلية لهم.
ب- قسم تقدير السن ويختص مبا يلي:

1- تقدير السن ملن ليس لديهم شهادات ميالد 
كويتية للمواطنني او املقيمني.

2- حفظ شهادات تقدير السن الصادرة من 
القسم.

3- إصدار شهادات بدل فاقد ملن سبق تالف 
ملن سبق تقدير سنهم باملجلس الطبي العام.

4- إعداد اإلحصائيات الشهرية للحاالت التي 
مت تقدير سنها باملجلس الطبي العام.

ثالثا: مراقبة اللجان الطبية واإلجازات املرضية 
وتختص مبا يلي:

1- اإلش����راف الفني واإلداري على املراقبات 
واألقسام التابعة لها.

2 � تقييم سير العمل وأداء العاملني واعتماد 
تقاييمهم السنوية بالتنسيق مع رؤساء األقسام 

التابعة للمراقبة.
3 � التصدي����ق على الق����رارات الصادرة من 
األقس����ام التابعة لها ورفعه����ا لرئيس املجلس 

الطبي.
4 � اعتماد خطة اإلجازات الدورية للعاملني 
باملراقبة واألقس����ام التابعة لها وعرضها على 

رئيس املجلس الطبي العام.
5 � إعداد التقارير السنوية باحتياجات املراقبة 

وأقسامها من القوى البشرية الالزمة لها.
6 � العمل على رفع كفاءة أداء املستوى العلمي 

والفني للعاملني بأقسامها.
7 � إعداد اإلحصائيات عن عدد املترددين على 

أقسامها وإعداد الدراسات التحليلية عنها.
أ � قسم اعتماد اللجان الطبية ويختص مبا 

يلي:
1 � النظر في اعتماد اإلجازات املرضية الصادرة 

من القطاع األهلي من عدمه.
2 � النظر في اعتماد اإلجازات املرضية الصادرة 
من القطاع احلكومي وتصنيفها وفقا ألحكام قرار 

مجلس اخلدمة املدنية رقم )39( لسنة 2006.
3 � اعتماد اإلجازات املرضية الطويلة والتي 
تزيد مدتها عن ثالثة ش����هور متصلة من قبل 

جلنة اإلجازات الطويلة.
4 � إعداد ملفات طلب إجازة ملرافقة مريض 
باملنزل واتخاذ ما يلزم بشأن اعتمادها وإصدار 
كت����اب بتوصي����ات اللجنة املختص����ة في هذا 

الشأن.
5 � إعداد اإلحصائيات عن اإلجازات املرضية 

التي عرضت على القسم.
ب � قس����م العجز عن العمل وحتديد نسبة 

العجز ويختص مبا يلي:
1 � إجراء الكش����ف الطب����ي على احملالني من 
مراكز العمل لتحديد مدى لياقتهم لالس����تمرار 
في أداء عملهم وإصدار التوصيات املناسبة عن 

كل حالة على حدة.
2 � إحالة احلاالت التي حتتاج إلى استشارات 
اللج����ان الطبي����ة املتخصصة باملستش����فيات 

احلكومية.
3 � مراجعة قرارات جلان املستشفيات وإصدار 
تقري����ر عن لياقة املوظف أو حتويله إلى جلنة 

العجز الدائم.
4 � متابعة احلاالت التي حتال إلى جلنة العجز 

الدائم ومتابعة نتائجها النهائية.
5 � ع����رض احلاالت عل����ى اللجان املختصة 
وجلنة اإلجازات الطويلة وذلك بالتنس����يق مع 

قسم اإلجازات.
6 � التعامل مع املؤسس����ة العامة للتأمينات 
االجتماعية بخصوص املتقاعدين ووزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل بخصوص طالبي املساعدات 
وفقا للقواع����د التي ينظمها القانون والقرارات 

ذات الصلة.
7 � إعداد اإلحصائيات عن عدد املترددين على 

القسم وإعداد الدراسات التحليلية عنها.
رابعا: قسم الشؤون اإلدارية ويتبع رئيس 

املجلس الطبي مباشرة ويختص مبا يلي:
1 � اإلشراف على العاملني اإلداريني ومتابعة 
حضورهم وانصرافهم وإعداد التقارير السنوية 
عن أدائهم ورفعها إل����ى رئيس املجلس الطبي 

مباشرة.
2 � العمل على سد احتياجات املجلس الطبي 
العام من أدوات ومهمات وتلبية احتياجات املجلس 
في هذا الشأن وذلك بالتنسيق مع اجلهات املختصة 

بالوزارة.
3 � العمل على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتأمني 
املجلس ومرافقه من صيانة خلدماته العامة وذلك 

بالتنسيق مع اجلهات املختصة بالوزارة.
4 � العمل على تطوير اجلهاز اإلداري باملجلس 
مب����ا يتواكب وآلية العمل به لتس����هيل واجناز 
معامالت املراجعني وإبداء التوصيات الالزمة في 

ذلك الشأن وعرضها على رئيس املجلس.
 5 � تلقي ش����كاوى املراجعني والعمل على 
حلها مباش����رة أو عرضها على رئيس املجلس 

للبت فيها.
كما ج����اء بالقرار أن يخت����ص مدير اإلدارة 
واملراقبون باالختصاص����ات املنصوص عليها 
بالقرار الوزاري رقم )166( لسنة 1985 والقرارات 

املكملة واملعدلة له.
التنس���يقي للمجلس  ويشكل املجلس 
الطبي العام برئاسة رئيس املجلس وعضوية 
املراقبني باملجلس ورؤساء األقسام باإلضافة 
إلى أعضاء آخري���ن يرى املجلس دعوتهم 
لالس���تئناس برأيهم ويخت���ص املجلس 
التنسيقي باالختصاصات الواردة في املادة 
الس���ابعة من القرار الوزاري )166( لسنة 

1985 والقرارات املعدلة واملكملة له.

الدويري: نسب اإلصابة بالسكر والسمنة وهشاشة العظام في الكويت من أعلى المستويات في العالم

العبدالهادي: إقرار جميع الكوادر في »الصحة« قريبًا
حنان عبدالمعبود

صرح وكيل وزارة الصحة 
د.إبراهيم العبدالهادي بأن هناك 
دراسة خاصة بالكوادر الفنية 
املختلفة بالوزارة من مختبرات 
وأشعة وتغذية، وغيرهم، وبني 
أن هذه الدراسة قد مت االنتهاء 
منها بالفعل، وقال العبد الهادي 
»إن الكوادر الفنية سيتم إقرارها 
إن شاء اهلل، دون تأخير ودون 
إق����رار كادر لفئ����ة وترك فئة 

أخرى«.
من جانبه أكد وكيل وزارة 
الصحة املساعد للخدمات الطبية 
الدويري أن  املساندة د.قيس 
كادر فنيي املختبرات سيعرض 
املدنية،  على ديوان اخلدم����ة 
مشددا على أنه ليس هناك أي 
إهمال ملطالب هذه الفئة، وليس 
صحيحا ما يتردد من أن مطالب 
فنيي املختبرات حبيسة أدراج 

املسؤولني في الوزارة.
ونفى الدويري في تصريح 
صحافي صباح أمس على هامش 
حضوره احلفل الذي نظمه قسم 
العالج الطبيعي مبستش����فى 
العدان حتت ش����عار »صحتك 
في حركتك«، نيابة عن وكيل 
الوزارة، عالقته بتراجع فنيي 
املختبرات عن اعتصامهم الذي 
كان مقررا له أمس األحد، مشددا 

إقبال كبير على الحملة الوطنية
للتطعيم ضد الحصبة والنكاف

حنان عبدالمعبود
انطلقت امس احلملة الوطنية للتطعيم ضد احلصبة االملانية والنكاف 

والتي تنظمها وزارة الصحة في الفترة من 18 حتى 29 ابريل اجلاري.
ومن اجل االس���تعداد لهذه احلملة، شكلت الوزارة 3 جلان للتعامل 
مع التطعيم وهي اللجنة العليا واللجنة التنفيذية واللجنة االعالمية، 
وتس���تهدف احلملة االطفال من عمر س���نة حتى س���بع سنوات، وذكر 
املس���ؤولون عن احلملة انه مت توفير 200 الف طعم اضافة الى الطعوم 

املوجودة بالوزارة وان ميزانية احلملة تبلغ 400 الف دينار.
اجلدير بالذكر ان الكويت عانت من تزايد احلاالت وظهور الوباء في 
عام 2007 حيث بلغ معدل االصابة 1.6 حالة لكل 100 الف نسمة مقارنة 
بحوالي حالة واحدة لكل 100 الف في الس���نوات السابقة على ذلك، وقد 
تركز الوباء آنذاك في منطقة اجلهراء والتي س���جلت تزايدا ملحوظا في 
احل���االت بلغ اكثر من 100 حالة، كم���ا ان وزارة الصحة الحظت وجود 
مؤش���رات على تزايد احلاالت مستقبال مما يؤكد ضرورة القيام بحملة 

للتطعيم.

على أن هذه الفئة تستحق إقرار 
كادر لها.

الدوي����ري في كلمته  وبني 
التي ألقاها خالل االحتفال الذي 
نظمه قس����م العالج الطبيعي 
في مستش����فى العدان صباح 
أمس حتت شعار »صحتك في 
حركتك«، أن نس����بة اإلصابة 
بالسكر والس����منة وهشاشة 
العظام ف����ي الكويت تعد من 
أعلى املس����تويات في العالم، 
مضيف����ا أن ه����ذه األم����راض 
الكثير  تسببت في استنزاف 
من املوارد البشرية والصحية 
واالقتصادية بشكل ملحوظ في 
إلى »الزيادة  الكويت، مشيرا 
املط����ردة مبع����دالت اإلصابة 

املزمن����ة مبختلف  باألمراض 
الش����رائح والفئ����ات العمرية 
كأمراض السكر وارتفاع ضغط 
الدم وأمراض القلب والشرايني 
باإلضافة لظاهرة السمنة وما 
يتبعها من مش����كالت صحية 
واجتماعية معقدة قد تصيب 
مرضاها بإعاقات صحية مبكرة 
وحترمهم من ممارسة حياتهم 

الطبيعية«.
ان  الدوي����ري،  وأض����اف 
وزارة الصح����ة أخ����ذت على 
عاتقها االهتمام برفع ونش����ر 
التوعي����ة والتثقيف الصحي 
بني املواطنني واملقيمني إميانا 
منها مببدأ »درهم وقاية خير 
من قنطار ع����الج«، وذلك من 

خالل برام����ج تعزيز الصحة 
باملناطق الصحية واحملاضرات 
والندوات التوعوية بالتعاون 
م����ع القطاع����ات احلكومي����ة 
واألهلية، باإلضافة إلى وضع 
سياسة صحية واضحة ملنع 
حدوثها والوقاية منها وكذلك 
الدعم الكامل من الوزارة إلعداد 
الطبية  الدراس����ات واألبحاث 
والعلمية خاصة ألمراض السكر 
والسمنة، الفتا إلى أن اختيار 
شعار »صحتك في حركتك« لهذا 
امللتقى دليل واضح يعبر عن 
التشجيع  مدى إصرارنا على 
واحل����ث على رياضة املش����ي 
واالنتقال إلى منط حياة احلركة 

املستمرة.

من جهتها ش����ددت رئيسة 
الطبيعي في  الع����الج  قس����م 
الع����دان د.زمزم  مستش����فى 
املراد على أهمية دور الثقافة 
التوعوي����ة في حل  الصحية 
كثير من املشكالت الطبية التي 
تعاني منها نس����بة كبيرة من 
أهلنا في الكويت، الفتة إلى أن 
اإلحص����اءات العلمية األخيرة 
دلت على ارتفاع نسبة اإلصابة 
مبثل هذه األمراض في الكويت 
وما يترتب عليها من آثار سلبية 
على املجتمع، موضحة أن أهم 
وسيلة ملكافحة أي مرض هي 
الوقاية منه من خالل التثقيف 
الصحي وبناء الوعي الصحي 

بني طالب املدارس.

د.ابراهيم العبدالهادي

)سعود سالم( تطعيم طفلة صغيرة باجلهراء  

د. زمزم املرادد.قيس الدويري يكرم د.نبيل احلنيف

العويش: وحدة مختبر الڤيروسات
ال تشكل خطرًا على سكان الشعب

اعلن مدير ادارة الصحة العامة د.راش���د العويش ان وحدة 
مختبر الڤيروسات بقسم مختبرات الصحة العامة تعمل مبنطقة 
الش���عب منذ عام 1986 ووجودها ال يش���كل خطرا على سكان 
املنطقة، حيث ال يوجد مراجع���ون مرضى يترددون على هذه 
الوحدة، فضال عن ان جميع خط���وات العمل املخبري لفحص 
العينات املرسلة الى الوحدة يتم في غرف مقفلة بالكامل والعمل 
يتم داخل كبائن واقية وذلك للعينات التي تس���تقبلها الوحدة 
من مختلف املستش���فيات احلكومية واخلاصة إلجراء الفحص 
املخبري وال يشكل اجراء هذه الفحوصات الڤيروسية أي خطر 
عل���ى املنطقة لعدم وج���ود أبخرة س���امة أو نفايات ضارة أو 

مختبرات مفتوحة خارج املبنى.
وق���د زار املبنى خبراء أجانب من منظم���ة الصحة العاملية 
وهيئات دولية اخرى أبدوا رضاهم عن مستوى التشغيل وأداء 

اجلودة واألمان في مختبر الڤيروسات.

الشمري: استقطاب أهم الخبرات 
العالمية في مجال عالج السرطان

أعل���ن رئيس قس���م العالج 
الكيماوي مبركز الشيخة بدرية 
األحمد الصب���اح لعالج األورام 
واخلالي���ا اجلذعي���ة د.س���الم 
الش���يخة  الش���مري، ان مركز 
بدري���ة رتب م���ع مجموعة من 
األطباء واالستشاريني العامليني 
في مختل���ف التخصصات التي 
يحتوي عليها املركز والذي يتكون 
من وحدة سرطان الثدي، وحدة 
سرطان العقد اللمفاوية، زراعة 
اخلاليا اجلذعية، وحدة سرطان 
اجلهاز الهضمي، وحدة األطفال 
ووحدة سرطان الرقبة والرئة، 
وذلك لزيارة املركز واالستفادة 
م���ن تخصصاتهم كل في مجال 
تخصصه. وأضاف الشمري: انه 
خالل األسبوعني املاضيني مت فعليا 
اس���تقبال خبراء هم: د.بولوج 
وهي أخصائية س���رطان ثدي 
في مستشفى غوستاف روسي 
في باريس، ود.ستيفن ديفوند 
أخصائي سرطان دم )لوكيميا( 
في نفس املستشفى، كما سيتم 
خالل األس���بوعني املتبقيني من 
الشهر اجلاري استقبال كل من 
استشاري سرطان الدم واألورام 
اللمفاوية مبستشفى ساوث باولو 
في برش���لونة د.جورد سييرا 
ملتابع���ة حاالت س���رطان الدم 
ود.جافييد جازيف املتخصص 
بزراعة خاليا نخاع العظم ملرضى 
الثالسيميا، وهو الدكتور املعالج 
الذي يزرع ملعظم حاالت املرضى 

الكويتي���ني الذين يعاجلون في 
إيطاليا مبستشفى  اخلارج في 
روما بالتحديد، وبني د.الشمري 
الكويت كل  أن د.جافييد يزور 
أربعة أش���هر ملراجعة احلاالت 
املعاجلة عنده في إيطاليا، ويقوم 
التي تستدعي  بتقييم احلاالت 
العالج في اخلارج لعمل الزراعة، 
واملس���اعدة على إنشاء برنامج 
عم���ل متكامل لزراع���ة النخاع 
عند األطفال في الكويت بدال من 
العالج في اخلارج، مشيرا الى أن 
مرضى سرطان العقد اللمفاوية 
من البالغني الذين يحتاجون إلى 
عملية زراعة النخاع يتم عالجهم 
داخل الكوي���ت، حيث بلغ عدد 
احلاالت التي عوجلت في املركز 
104 حاالت خالل ثالث سنوات 
كلها كانت ناجحة ولم حتصل 

لها مضاعفات تذكر. 

د.سالم الشمري

حنان عبدالمعبود
حش���ود من الراغب���ني بالعمل ف���ي الهيئة 
التمريضية بوزارة الصحة، تدافعوا على ادارة 
التمريض، وجاء هذا التدافع عقب االعالن االخير 
الذي طلب���ت فيه الوزارة ممرضني وممرضات 
الحتياجها لهم لسد النقص واالحتياج للتمريض 

في العديد من املشاريع الصحية العديدة.

وأعلنت مدير ادارة التمريض في وزارة الصحة 
عواطف القطان عن استقبال ما يقرب من 2500 
طلب للراغبني في االلتحاق بالهيئة التمريضية، 
الفتة الى استقبال 140 ممرضا وممرضة يوميا، 
وأن 22 اجلاري هو آخر موعد لالختبارات فيما 
تعلن النتائج 29 اجلاري، مبينة ان العدد املطلوب 

هو 300 ممرض وممرضة. 

القطان: 2500 متقدم لاللتحاق بالتمريض الختيار 300


