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أص���در وزير الصحة 
د.هالل الساير عدة قرارات 
مهمة منها ق���رار يقضي 
بانش���اء وحدة ألمراض 
القل���ب بقس���م الباطنية 
 � بمستش���فى الصب���اح 
منطق���ة صب���اح الطبية 
التخصصي���ة. وجاء في 
القرار: تس���تحدث وحدة 
بمس���مى »وحدة زراعة 
المرارية  الكبد والقنوات 
والبنكري���اس« وتتب���ع 
قسم الجراحة � مستشفى 
االميري � منطقة العاصمة 
وتخت���ص  الصحي���ة، 

باس���تقبال ح���االت ام���راض واورام الكب���د 
والبنكري���اس والقنوات المرارية التي تحول 
اليها من جميع المستشفيات والتي تستلزم 
االستشارة او التدخل الجراحي، ومتابعة حاالت 
زراعة االمعاء وحاالت االستئصال الكلى لألمعاء 
الدقيقة أو حاالت ناص���ور االمعاء او حاالت 
فشل وظيفة االمعاء الدقيقة، واجراء عمليات 
زراعة الكبد والبنكري���اس واالمعاء الدقيقة 
باإلض��افة الى زراعة اكثر من عضو لمريض 
واحد، باالضافة الى تدريب طاقم من منسقي 
الزراعة للمس���اعدة في متابعة الحاالت بعد 
الزراعة وتوفير الدعم للمرضى لمدة 24 ساعة 
يوميا بواقع 7 ايام في االس���بوع، والتنسيق 
مع قسم الجراحة بشأن احتياجات الوحدة من 
آالت جراحية واجهزة وذلك لتوفير العيادات 
الالزمة وتخصي���ص يوم الجراء  الخارجية 
العمل��يات، ووضع قاعدة معلومات باستخدام 
نظم المعلومات الحديثة لكل المرضى الذين 
يعرضون على لجنة الزراعة وكذلك لمن ستجرى 
لهم عملية مع تدوين نتائ��ج متابعة العمليات 
ومضاعفاتها )ان وجدت( عل��ى المدى القصير 
والطويل، وتقديم المقترحات بشأن التعاون 
الطبي والعملي مع مركز أو مركزين عالميين 
لزراعة أعضاء المتوفي���ن أو األحياء للقيام 
بزيارات دورية لتقديم االستش���ارات والدعم 
الفني لفريق الزراعة المحلي للبدء بالبرنامج 
حتى استقراره )سنة او سنتين(. ونص القرار 
على انه: على مجلس أقسام الجراحة العامة 
التخصصية وضع  الجراحة  ومجلس اقسام 
البروتوكوالت وسياسات العمل الالزمة لتنظيم 
تحويل الحاالت من جميع مستشفيات وزارة 

الصحة للوح���دة الجديدة 
وذلك بالتنسيق مع رئيس 
الوح���دة وحت���ى تتمكن 
الوحدة من البدء باستقبال 
الحاالت اعتبارا من 2010/6/1. 
واصدر د.الساير قرارا آخر 
نص على أن تق���وم إدارة 
الشؤون الصحية للشرطة 
وفق االختصاصات المخولة 
به���ا م���ن عم���ل التحاليل 
المخبرية للمتقدمين للعمل 
بالمؤسس���ات العسكرية 
الداخلية  ل���وزارة  التابعة 
بتحويل الحاالت التي تظهر 
نتيجة تحاليلها ان صاحبها 
يتعاطى مواد مخدرة الى مستشفى الطب النفسي 
)مركز االدمان( في سرية تامة للتعامل مع هذه 
الحاالت وفق االجراءات المتبعة.وأن يتم وضع 
سجل إلدراج بيانات من اثبتت التحاليل تعاطيهم 
لمواد مخدرة بإدارة الشؤون الصحية للشرطة 
ويتم إخطار وزارة الداخلية بهذه البيانات في 
س���رية تامة على اال يتم فحص هذه الحاالت 
مجددا حال تقدموا ثانية لاللتحاق بالمؤسسات 
العسكرية التابعة لوزارة الداخلية. وفي قرار 
ثالث للوزير يقضي بضم مقرر مجلس اقسام 
الجراحة التخصصية لعضوية اللجنة المشكلة 
بموجب القرار الوزاري رقم 353 لسنة 2009. 
وفي قرار رابع خاص برئيس قس���م التخدير 
والعناية المركزة بمركز حسين مكي الجمعة 
للجراحات التخصصية بضم د.محمد جاسم 
الخش���تي لعضوية اللجنة المشكلة بموجب 
القرار الوزاري رقم 70 لس���نة 2009 بدال من 
د.محمد علي شمساه. كما أصدر الوزير قرارا 
بشأن تخصيص مبالغ مالية لكل منطقة صحية 

سنويا من ميزانية الوزارة.
وجاء بالقرار أن الصندوق المالي للمنطقة 
الصحية ويقصد به اعتب���ار المنطقة وحدة 
إدارية لها حري���ة التصرف ماليا في عمليات 
الصرف والتحصيل التي تتم بش���كل مباشر 
عن طريقها ومن خالل حس���ابين مفتوحين 
لدى البنوك المحلية باسم المنطقة ويخضع 
الصندوق إلشراف ورقابة جهاز الشؤون المالية 
بال���وزارة وذلك على النحو الوارد في القرار، 
ويعتبر مدير المنطقة أو من يحل محله مسؤوال 
مالي���ا وإداريا عن جمي���ع العمليات الخاصة 

بالصندوق.

 الصالح لـ »األنباء«: 250 ألف طفل
خضعوا للتطعيم خالل الحملة الوطنية

 العوضي: ننتظر أحدث منظار
الستئصال الغضروف وعمليات الديسك

ميزانية طوارئ الصيف سترد لمجلس الوزراء
دارين العلي

كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء 
واملاء أن امليزانية التي سبق أن خصصها مجلس 
الوزراء لوزارة الكهرباء واملاء لتعزيز قدرتها 
اإلنتاجية خالل فص����ل الصيف املقبل ب� 500 
ميغاواط والتي تبلغ 71 مليون دينار كويتي 
سيتم ردها مرة أخرى ملجلس الوزراء بسبب 

ضعف العروض التي تلقتها الوزارة، واوضحت 
أنه ال يوجد أي عرض من العروض التي وصلت 
الوزارة حتى اللحظة يس����تطيع تأمني الكمية 
املطلوبة. ومن جهة أخرى تفقد الوكيل املساعد 
لشؤون املستهلكني م.جاسم اللنقاوي أمس عددا 
من محطات شبكات التوزيع للوقوف على مدى 

كفاءتها في مواجهة الصيف املقبل.

حنان عبدالمعبود
أكد رئيس قسم املخ واألعصاب في مستشفى ابن 
سيناء د.يوسف العوضي مسايرة املستشفى لكل ما 
هو حديث في مجال الطب، مشيرا الى طلب قسم املخ 
واألعصاب، منظارا متطورا الستئصال الغضروف 
وعمليات الديسك، مبينا ان هذا اجلهاز من شأنه إجراء 
العمليات بشكل متطور لعالج مرضى الديسك، بحيث 
ال ميكث املريض في املستشفى إال ساعات قليلة فقط، 
وأشار إلى أن اجلهاز لم يصل القسم حتى اآلن. وقال 
العوضي خالل مؤمتر صحافي عقد أمس بوزارة الصحة 
لإلعالن عن اقامة ورشة العمل الكويتية البريطانية 
الرابعة جلراحة املخ واألعصاب في الفترة من 2 حتى 

4 مايو املقبل »إن هناك فكرة لتأسيس مركز جلراحة 
الصرع، بالتنس����يق مع مجموعة من كبار جراحي 
املخ واألعصاب واملهتمني بهذا التخصص، موضحا 
أن قس����م املخ واألعصاب شهد خالل الفترة املاضية 
تطورا كبيرا متثل في إدخال تقنيات حديثة لعالج 
أورام امل����خ مثل جهاز املالح����ة العصبية واملناظير 
اجلراحية الس����تئصال وع����الج أورام املخ املختلفة 
كما مت تركيب جه����از جاما نايف ومت العمل به منذ 
يناير املاضي. وأضاف أنه يت����م اآلن تكوين فريق 
عمل متخصص من جراحات أمراض أعصاب األطفال 
وجراحات قاعدة اجلمجمة من اجلراحني ذوي الكفاءة 

واخلبرة احمللية واألجنبية

تنسيق مع كبار جراحي المخ واألعصاب لتأسيس مركز لجراحة الصرع

د.مصعب الصالح

جانب من املؤمتر الصحافي

حنان عبدالمعبود
صرح رئيس وحدة مكافحة األوبئة بوزارة الصحة د.مصعب الصالح 
ل� »األنباء« بأن عدد األطفال الذين تطعموا خالل احلملة الوطنية للتطعيم 
بلغ 250 ألف طفل، مت تلقي 30% منهم للقاح. ومتنى الصالح أن يستكمل 
العدد املستهدف من قبل احلملة في الوقت احملدد، نظرا ألن وزارة الصحة 
رفضت متديد فترة احلملة. واوضح أن منظمة الصحة العاملية أكدت في 
تقرير لها أن نسبة التغطية باللقاح الواقي من احلصبة في البالد املصابة 
حوالي 80% وهو معدل منخفض مما يؤكد توصية منظمة الصحة العاملية 
بإجراء حمالت تطعيم إضافية كل 2-5 سنوات لرفع املناعة املجتمعية 
وتقليل عدد األطفال القابلني لإلصابة بهذا املرض. وأش����ار الصالح إلى 
أن����ه »من هذا املنطلق نرى أهمية احلملة الوطنية للتطعيم ضد مرض 
احلصبة واحلصبة األملانية والنكاف التي جترى حاليا في الكويت في 
الفترة من 18-29 أبريل 2010، وعليه يرجى تكليل جهود احلملة الوطنية 

للتطعيم بالكويت بعون اهلل بالنتائج املرجوة منها«.

الساير: إنشاء وحدة ألمراض القلب بـ »الصباح« 
وأخرى لزراعة الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس 

الكندري:  »مواسم« ترعى ندوة »حرية اإلعالم بدول الخليج«

وزير الصحة أصدر عدة قرارات منها ندب الغانم مديرًا للطوارئ

تنظمها »المقومات« و»الجزيرة« و»اليونسكو«

د.هالل الساير

خالد الكندري

77 طبيبًا اجتازوا دورات تدريبية متقدمة
أعلنت إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة بدء االستعدادات لتدريبات املرحلة 
الثالثة إلخالء املستش��فيات لعام 2010 وذلك ضمن خط��ط الوزارة ملواجهة الكوارث 
واحل��وادث الكبيرة الطارئة. إلى ذل��ك، أعلنت إدارة الطوارئ الطبية اجتياز 77 طبيبا 
من مختلف مستش��فيات الكويت دورات تدريبية مختلفة لإلنعاش واإلنعاش املتقدم 

بالتعاون مع جامعة امللك عبدالعزيز مبستشفى احلرس الوطني في السعودية.

افتتاح مشروع التوسعة األميرية في »العدان« اليوم
اعلن مس��ؤول صحي في وزارة الصحة افتتاح مشروع التوسعة االميرية اليوم 
في مستش��فى الع��دان التي تتضمن زيادة الطاقة االس��تيعابية ألس��ّرته بواقع 240 
س��ريرا. وقال مدير منطقة األحمدي الصحية د.فهد الفودري ل� »كونا« ان التوسعة 
االميرية في مستش��فى العدان ستسهم في تخفيف الضغط على املستشفى، مضيفا 
ان زيادة الطاقة االستيعابية لألسّرة في املستشفيات جاءت برغبة من صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد ليتم جتهيزها بأحدث األجهزة الطبية املتقدمة.

الحنيف إلثراء الخدمات الصحية
ق��ال مدير ادارة الع��الج الطبيعي في وزارة الصحة د.نبي��ل احلنيف ان امللتقى 
العلمي العاش��ر للع��الج الطبيعي يعد فرصة ناجحة الث��راء قطاع اخلدمات الصحية 
السيما في مجال حيوي مثل العالج الطبيعي. واوضح ل� »كونا« مبناسبة عقد امللتقى 
يوم االثنني املقبل حتت ش��عار »العالج الطبيعي واستراتيجيات احلركة« ان هناك 14 
ورقة عمل س��يتم تقدميها خالل امللتقى مبش��اركة نخبة من املتخصصني في العالج 

الطبيعي من داخل الكويت وخارجها.

مجموعة خدمات احلج والعمرة 
»مواسم« هي شركة تعمل وفق 
رؤية متمثلة في ممارسة دور 
ريادي في مضمار خدمات احلج 
والعمرة، ودور ملتزم يتخطى 
اآلفاق مبا يعكس���ه من معان 
انسانية روحية ويعد فخرا لكل 
من يسهم فيه من خالل رسالة 
تكمن في تقدمي خدمات شاملة 
الرحمن  الى ضيوف  متكاملة 
احلجي���ج واملعتمرين قوامها 
االبتكار، واملهني���ة الصرفة، 
تبقى ماثلة في األذهان وتعد 
النموذج واملثل األعلى والعالمة 
الفارقة على صعيد قطاع احلج 

والعمرة.

رفع الحد األقصى لسن المستفيدين
من صرف الحفاظات الطبية إلى 65 عامًا

ناقشت اللجنة الطبية الرئيسية في املجلس األعلى للمعاقني 
برئاس���ة د.راشد العميري رئيس الهيئة الطبية العليا � رئيس 
اللجنة الطبية الرئيسية مبقر املجلس بناء على املذكرة املقدمة من 
املدير التنفيذي للمجلس االعلى لشؤون املعاقني بشأن التوصية 
برفع احلد األقصى لسن املستفيدين من صرف احلفاظات الطبية 
إلى 65 عاما بدال من 60 ونزول احلد األدنى إلى ثالث س���نوات 
بدال من أربع سنوات، وذلك حرصا على االدارة التنفيذية على 
ضم هذه الشريحة املغيبة والتي لم تدخل ضمن قانون املعاقني 
أو قانون رعاية املس���نني والتي لم يش���ملها الدعم وضمها إلى 

الشريحة املستفيدة من دعم احلفاظات الطبية.
وبعد املناقش���ة وافقت اللجنة الطبية الرئيسية وباالجماع 
على رفع احلد األقصى لس���ن املستفيدين من صرف احلافظات 
الطبي���ة الى 65 عاما بدال من 60 ونزول  احلد األدنى إلى ثالث 

سنوات بدال من اربع سنوات.
هذا، وال يألو املجلس األعلى لشؤون املعاقني جهدا في خدمة 
ابنائ���ه م���ن ذوي االعاقة لالرتقاء مبس���توى اخلدمات املقدمة 

لهم.

أكد العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي لشركة مجموعة خدمات 
احلج والعمرة »مواس���م« خالد 

الكندري ان رعاية الشركة للندوة 
اإلقليمية »حرية اإلعالم في دول 
اخلليج العرب���ي« التي تنظمها 

الكويتي���ة ملقومات  اجلمعي���ة 
حقوق اإلنسان بالتعاون مع قسم 
احلريات العامة وحقوق االنسان 

بشبكة اجلزيرة ومنظمة األمم 
املتحدة للعلوم والتربية والثقافة 
الدوحة«  � مكتب  »اليونس���كو 
في ش���هر مايو املقبل بالكويت 
تأتي ضمن سياق استراتيجية 
الشركة في فتح قنوات التعاون 
املشترك مع مؤسسات املجتمع 
املدني لتكري���س احلقوق التي 
أقرته���ا الش���ريعة االس���المية 
ونادت بها املواثيق الدولية ذات 
الصلة السيما احلق في التعبير 
والكلمة احلرة املنضبطة بضوابط 

الشريعة.
واعتبر الكندري اقامة مثل هذا 
احلدث اإلعالمي الضخم على ارض 
الكويت مبنزلة حتد كبير لقادة 
اإلعالم في اخلليج العربي كونه 
يصادف اليوم العاملي للصحافة 
من جانب وبسبب الوفرة اإلعالمية 
التي تشهدها  بشتى وس���ائلها 
الساحة احلالية في ظل محاولة 
البعض ممن ضاقت بهم حرية 
الكلمة الصادقة من جانب آخر 
آمال ان حتقق هذه الندوة طفرة 
ونقلة نوعية ملزيد من احلريات 
في مجال اإلعالم الهادف واملؤثر 
الذي يساهم في عجلة التنمية في 
اي مجتمع يس���عى نحو التقدم 

والتطوير.
بالذكر أن ش���ركة  اجلدي���ر 

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

عائلة الزاحم الكرام

لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــها بـــــاإذن اهلل تعـالــــى

فاطمة فهد عبدالعزيز الزاحم

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الكرام باأنها �صتقوم باأعمال ال�صيانة 

ال�صروري��ة  لبع�ض حمط��ات التحوي��ل الثانوية، مما �صيرتت��ب عليه قطع 

التيار الكهربائي عن بع�ض املناطق ح�صب الأيام واملواعيد التالية:

والوزارة تهيب باجلميع التعاون معها للم�صلحة العامة.

الوقتاملحــطـــةالتاريخاليوم

2010/5/1ال�صبت
الفروانية 60 )ق66( - غرناطة 9 )ق1(

بيان اجلنوبي 19 )ق11( - ال�صاملية 297 )ق 8(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/5/2الأحد

الفحيحيل 48 )ق3( - خيطان 83 )ق1(

الأندل�س 68 )ق12( - م�صرف 58 )ق5(

�صرق حويل 13 )ق2(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/5/3الثنني

الفحيحيل 49 )ق4( - خيطان 76 )ق3(

الأندل�س 2 )ق2( - م�صرف 57 )ق3(

اأبواحل�صانية 13 )ال�صريط ال�صاحلي(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/5/4الثالثاء

الفحيحيل 61 )ق11( - خيطان 97 )ق38(

الأندل�س 66 )ق13( - قرطبة 14جديد )ق4(

�صلوى 73 )ق10(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/5/5الربعاء

الفحيحيل 98 )ق8( - الفروانية 54 )ق58(

الأندل�س52 )ق5( - قرطبة 15جديد )ق4(

ال�صاملية 275 )ق4(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/5/6اخلمي�س

الفحيحيل 94 )ق7( - الفروانية 37 )ق39(

غرناطة 3 )ق1( - حويل 132 )ق9(

ال�صاملية 72 )ق10(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

»الصحة« تكرم 64 فائزًا بمسابقة كتاب »حقائق للحياة« اليوم
اعلنت وزارة الصحة عن تكرمي الفائزين بجائزة مسابقة كتاب »حقائق للحياة« اليوم 
بحضور وزير الصحة د.هالل الس��اير ووزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
 احلمود. وقال الوكيل املس��اعد لش��ؤون الصحة العامة د.يوس��ف النصف في تصريح
ل��� »كون��ا« امس ان عدد الفائزين 64 فائزا من املتقدمني للبحوث املش��اركة املس��توفية 
للش��روط والتي بلغت 299 بحثا. واضاف النصف ان جميع املناطق التعليمية ش��اركت 
في املسابقة وبلغ عدد الطلبة الفائزين 18 على مستوى املناطق التعليمية وعشرة آخرين 
على مستوى الكويت في حني مت اختيار 18 مدرسة متميزة على مستوى املناطق التعليمة 
ومدرس��ة واحدة على مس��توى الدولة والعدد ذاته من املعلمني واألطباء. وأفاد بان كتاب 
»حقائق للحياة« اصدرته جلنة مش��تركة ب��ني وزارتي الصحة والتربية ويهدف الى امداد 
تالميذ املدارس باحلقائق الصحية عن احلياة بشكل مبسط ومبحتوى علمي ميكن الطالب 
من اتباع سلوكيات صحية ايجابية مثل التغذية الصحية واالهتمام بصحة الفم واالسنان 
وجتنب الوقوع في شرك التدخني وادمان التبغ وجتنب الوقوع في براثن االدمان. ويضم 
الكتاب املكون من 130 صفحة معلومات عن االدمان وممارس��ة الرياضة البدنية والتغذية 
الس��ليمة والوقاية من احلوادث موزعة على ثمانية فصول تتحدث عن الصحة في فترة 
املراهقة واالساليب واالمناط الصحية وصحة الفم واالسنان واالمراض املعدية واالمراض 

املزمنة غير املعدية واالعاقة والسالمة من احلوادث واالسعافات االولية وصحة البيئة.


