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الصحة تعتمد خفارات القياديين 
وتشديدات بمحاسبة المتخلفين

حنان عبدالمعبود
اعتمد وكيل وزارة الصحة املس���اعد لشؤون 
اخلدمات االهلية واملسؤول عن خفارات قياديي 
وزارة الصحة د.راش���د الرشود كشف اخلفارات 
لش���هر مايو، وأكدت مص���ادر مطلعة أن الوزير 
د.هالل الساير مازال مشددا على خفارات القياديني 
من ناحية االلتزام بها من قبلهم، مش���يرة إلى أن 
الوزير الساير في إطالع مستمر على تقارير هذه 

اخلفارات ملعرفة عملية العمل في املستش���فيات 
واالدارات، ورص���د املعوقات واملش���اكل في هذه 

املستشفيات لعالجها.
وذكرت أن الوزير د.الساير شدد على قياديي 
الوزارة بضرورة محاس���بة أي متخلفني في هذه 
اخلفارات، وذلك لضب���ط عملية العمل والدوام، 
وااللتزام به، وذلك بعد سلسلة تسيبات في دوام 

اخلفارات في املستشفيات.

»الصحة« وّقعت عقدًا مع جامعة ماكجيل الكندية: تدريب
40 طبيباً كويتياً وتزويد مستشفى الصدري بالقياديين والمتخصصين

حنان عبدالمعبود
أكد وزير الصحة د.هالل الس���اير أن 
خطط الوزارة اإلستراتيجية تتركز على 
االستمرار في تطوير اخلدمات الصحية 
من خالل التطوير النوعي والتوسع الكمي 
والتوزيع اجلغرافي املتوازن للمؤسسات 
الصحية على صعيد املناطق وذلك بتوفير 
خدمات متطورة وعلى مستوى عال من 
اجلودة ترقى إلى تطلعات املس���تفيدين 

من خدماتها.
جاء ذل���ك في كلمة ألقاه���ا الوزير 
د.الساير خالل املؤمتر الصحافي الذي 
عق���د عقب توقيع اتفاقي���ة مع جامعة 
ماكجيل الكندية في مجال القلب واألوعية 
الدموية بحضور عدد من قياديي وزارة 
الصحة، ووفد من اجلامعة يترأسه رئيس 
جامعة ماكجيل ورئيس الكلية امللكية 
الكندية للجراحة، وأضاف د.الس���اير 
»لقد مت االتفاق على االس���تعانة بفرق 
طبية من املؤسسات ذات الشهرة العاملية 
التي تتوافر لديها خبرات س���ابقة في 
تطوير اخلدمات الصحية خارج نطاق 
مقره���ا وتك���ون مصنف���ة عامليا مثل 
العاملية واملؤسس���ات غير  اجلامعات 
الربحية وذلك لالرتقاء باملستوى الفني 
للخدم���ات الصحية في البالد، وتقليل 
تكلفة العالج باخلارج خاصة في مجال 
القلب والسرطان واألطفال، باإلضافة 
إلى االستفادة من اخلبرات العاملية التي 

ستحضر إلى الكويت لتطوير اخلدمات 
الصحية التخصصية والتدريب والتعليم 
جلميع مقدمي اخلدم���ات الصحية في 
البالد، واالس���تفادة من االستش���ارات 
الطبية من خالل الستاليت مع املراكز 
الطبية العاملية، كما ستتم زيادة مقاعد 
إضافية لتدريب األطباء الكويتيني في 
التخصصات النادرة. وهذا التطوير يأتي 
انسجاما مع خطة عمل احلكومة اخلاصة 

باخلدمات الصحية في الكويت. 
وقد مت االتفاق على تسهيل ومنح أولوية 
التدري���ب لعدد ال يقل عن 40 من األطباء 
الكويتيني في معظم التخصصات الدقيقة 

جلراحة األطفال والبالغني.
ومت خ���الل الزيارة االلتق���اء برئيس 
جامعة ماكجيل ورئي���س الكلية امللكية 
الكندية للجراحة باإلضافة إلى املسؤولني 
والقياديني في مجال التعليم والصحة في 

مقاطعة كوبيك.
وأشار د.الساير الى أنه مت االتفاق على 
قيام فريق كندي من ماكجيل من مختلف 
املتعلقة بأمراض وجراحة  التخصصات 
القلب بزيارة ملستشفى األمراض الصدرية 
في منتصف شهر فبراير لوضع التصورات 
واآللية املناس���بة لبدء العمل في تطوير 
خدمات أم���راض وجراحة القلب. ثم قام 
فريق من ماكجيل بزيارة الكويت في الفترة 
من 13 إلى 18 فبراير 2010 وقام على اثرها 
بزيارات إلى مستشفى األمراض الصدرية 

ومركز الدبوس ومستشفى العدان ومعهد 
الكويت لالختصاصات الطبية واجتمع إلى 
املس���ؤولني بهم وذلك لتقييم الوضع ثم 

اجتمع مع املسؤولني في الوزارة.
وق���ال وزي���ر الصحة ان أب���رز بنود 
االتفاقية متثلت ف���ي اآلتي: تقليل أعداد 
العالج باخلارج من مرضى القلب، وضع 
خطة اس���تراتيجية ملدة 5 سنوات قابلة 
للتجديد، تقوم ماكجيل بتزويد مستشفى 
الصدري بالقيادي���ني واملختصني، تضع 
اجلامعة الكندي���ة برنامجا نوعيا للقلب 
واألوعية الدموية لتحسني نوعية الرعاية 
املقدمة ملرضى القلب في مستشفى الصدري 
بنف���س مس���توى اخلدم���ات املقدمة في 
ماكجيل، تسهيل ومنح أولوية للتدريب 
ل���� 40 طبيبا كويتيا ف���ي التخصصات 
النادرة، إنش���اء خطة موحدة ومتكاملة 
للموارد البش���رية لرعاية مرضى القلب 
في الكويت، وتش���مل التدريب األساسي 
والزمالة والتعليم الطبي املستمر والتدريب 
وتدريب الهيئة الطبية املساندة، التدريب 
امليداني ألعضاء مستشفى الصدري من 
قياديني واكلينيكي���ني وفنيني وإداريني، 
تطبيق نظام االستشارات الطبية عن بعد 
من خالل االستشارات والبرنامج الدولي 
لرعاية املرضى، إلى جانب تأسيس نظام 
إلكتروني متكامل جلميع أقسام مستشفى 
الصدري مرتبط الكترونيا بجامعة ماكجيل، 
تأسيس قاعدة بيانات واستحداث نظام 

االستش���ارات الطبية عن طريق النظام 
اإللكتروني والتراسل الفوري ملرضى القلب 
بالكويت، مع احلصول على حقوق اخلدمات 
املكتبي���ة بجامعة ماكجي���ل للكويتيني 
املهنيني في مستش���فى الصدري، اضافة 
الى وضع برنامج دولي لرعاية املرضى 
القلب واألوعية  الكويتيني ذوي أمراض 
الدموية، تطبيق نظام سياس���ات العمل 
والبروتوكوالت والبرامج وتأسيس عيادات 
فشل القلب والتخدير والتشوهات القلبية 
اخللقية،مساعدة مركز الدبوس جلراحة 
القلب باخلبراء وتوفير احتياجات البنية 
األساسية، وضع برنامج لألستاذية الدولية 
لدولة الكويت مع اعضاء هيئة التدريس 
بجامعة ماكجيل، وتأسيس نظام األبحاث 
وبدء ح���وار حول أهمي���ة أبحاث القلب 

واألوعية الدموية.
من جهته، أكد وكيل الوزارة املساعد 
للخدمات الطبية املساندة د.قيس الدويري 
أن قيمة العقد تبلغ 24 مليون دينار )86 
مليون دوالر كندي( وميتد ملدة 5 سنوات، 
الفتا إلى أن طبيعة اإلدارة ستكون فنية 
بحتة، مش���ددا على أن اإلدارة الكويتية 
س���يكون لها اليد العليا وهي املرجعية، 
مضيفا أن العقد يح���ث اجلانب الكندي 
الكويتي،  البشري  العنصر  على تطوير 
مضيفا أن اجلانب الكندي س���يعمل على 
تدريب الكفاءات الكويتية وسيعالج جميع 

األعمار كبارا وصغارا.

الساير: وضع خطة إستراتيجية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد وتقليل أعداد العالج بالخارج

د. هالل الساير ورئيس جامعة ماكجيل والكلية امللكية الكندية للجراحة وقياديو الصحة في لقطة جماعية

نائب األمير التقى الخرافي وناصر المحمد
وناصر صباح األحمد والخالد والعبداهلل

المحمد تسّلم درعًا تذكارية بمناسبة
تخرّج دفعتين من الضباط وضباط االحتياط

استقبل س����مو نائب االمير وولي العهد الشيخ 
نواف االحمد في ديوانه بقصر السيف صباح امس 

رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي.
كما استقبل سموه رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ ناصر احملمد، واستقبل سموه بقصر السيف 
امس النائ����ب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الش����يخ جابر املبارك. واستقبل سمو نائب 

االمير وولي العهد وزير ش����ؤون الديوان االميري 
الشيخ ناصر صباح االحمد. كما استقبل سموه وزير 
الداخلية الفريق ركن الش����يخ جابر اخلالد ووزير 
النفط ووزير االعالم الشيخ احمد العبداهلل ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان. 
واستقبل سموه بقصر السيف امس رئيس حترير 

جريدة »الوطن« الشيخ خليفة العلي.

استقبل س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد في قصر السيف امس الوكيل املساعد 
لش���ؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ احمد 
النواف ومدير عام اكادميية سعد العبداهلل للعلوم 
االمنية اللواء فهد الشرقاوي ومساعد املدير العام 

لشؤون اخلدمات املساندة العميد محمد الدريعي، 
حيث قدموا لسموه درعا تذكارية مبناسبة تخرج 
الدفع���ة ال� 36 من الطلبة الضباط والدفعة ال� 21 
من الطلبة ضباط االحتياط والدفعة الثانية من 

طالبات الهيئة املساندة.

سموه استقبل الروضان والعلي

سموه التقى النواف والشرقاوي والدريعي

سمو نائب األمير مستقبال الشيخ خليفة العلي

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يتسلم الدرع التذكارية من اللواء الشيخ احمد النواف واللواء فهد الشرقاوي والعميد محمد الدريعي

األمير وصل إلى روما في زيارة رسمية إليطاليا والڤاتيكان

الشيخ مشعل االحمد وعلي الغامن يصافحان مستقبليهما
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روما � كونا: على ش���رف صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد والوفد الرسمي 
املرافق لسموه أقام سفيرنا لدى جمهورية 
ايطاليا الصديقة الشيخ جابر الدعيج مأدبة 
عشاء مساء أمس وذلك مبناسبة زيارة سموه 

الرسمية الى جمهورية ايطاليا الصديقة.
وكان صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد وصل ظهر أمس، يرافقه نائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل االحمد والوفد 
الرسمي املرافق لسموه، الى مطار روما الدولي 
وذلك في زيارة رسمية الى جمهورية ايطاليا 

الصديقة ودولة الڤاتيكان.
وكان في استقبال سموه على ارض املطار 
مدير املراسم والتشريفات بوزارة اخلارجية 
االيطالية ليوناردو فيسكونتي دي مودروني 
وممثل عن قداسة البابا كبير االساقفة ميغيل 
اندر ورئيس مراس���م الڤاتيكان فورتوناتو 
كوشوا وسفير الكويت لدى جمهورية ايطاليا 
الصديقة الشيخ جابر الدعيج وسفيرنا لدى 
دولة الڤاتيكان سهيل شحيبر، رافقت سموه 

السالمة في احلل والترحال.

صاحب السمو مصافحا كبار مستقبليه

الوفد املرافق لصاحب السمو حلظة وصوله الى روما

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد لدى وصوله روما

الشيخ احمد الفهد ومصطفى الشمالي في مطار روما الدولي


