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الرزوقي يترأس وفد الكويت الجتماعات الصحة العالمي

جنيڤ � كونا: أك����د مندوب الكويت الدائم لدى 
االمم املتحدة واملنظمات الدولية في جنيڤ السفير 
ضرار الرزوقي أمس اهمية املواضيع التي سيتناولها 
مجلس الصحة العاملي في دورته ال� 63 التي ستبدأ 
أعماله����ا اليوم وتركز على تنفي����ذ احكام اللوائح 
الصحية الدولية وخاصة في مجال مكافحة االوبئة. 
وابلغ الرزوقي الذي سيرأس وفد الكويت في اعمال 
مجلس الصحة العاملي )كونا( »ان املجتمع الدولي 
س����يقيم مدى كفاءة اجلهود الدولي����ة في مكافحة 
وباء الڤيروس »ان 1 ات����ش1 أ« الذي اجتاح العالم 
في العام 2009 وسبل االستعداد ملواجهة تداعياته 
ومنع ظهور أوبئة جديدة. وأضاف: سيناقش املؤمتر 
كذلك االحوال الصحية في االراضي الفلس����طينية 
احملتلة مب����ا فيها القدس الش����رقية وفي اجلوالن 
السوري احملتل وما يعانيه الشعب الفلسطيني من 

انتهاكات صارخة حلقوقه االساسية، السيما حقه 
في الصحة واحلصول على االدوية. وأشار الى ان 
املجلس سينظر في تقرير قدمه مدير ادارة الصحة 
في وكالة األمم املتحدة لغوث وتش����غيل الالجئني 
الفلسطينيني )اونروا( والذي يشدد على القلق البالغ 
من انتشار أمراض مرتبطة بتردي البيئة الصحية 
وتدهور اخلدمات الصحية بس����بب احلصار الذي 
تفرضه اس����رائيل على قطاع غزة. وأشاد باجلهود 
االنس����انية التي تبذلها املنظم����ة لتوفير اخلدمات 
واالستش����ارات الطبية ل����كل دول العالم وبخاصة 
جهودها املتعلقة بتضييق الفجوة ما بني املجتمعات 
املتقدمة من جهة واملجتمعات النامية والفقيرة من 
جهة اخرى في مجال الرعاية الطبية. وسيش����ارك 
عدد من كبار املسؤولني في وزارة الصحة املعنيني 
ضرار الرزوقيبشؤون الصحة العامة في اعمال املجلس التي تستمر 

تقديرًا لتفانيهن وإخالصهن في عملهن

 مستشفى السيف يحتفل
باليوم العالمي للممرضات

د.ابراهيم العبدالهادي

 »كان« تشارك
 في اليوم الصحي

لـ »المعلومات المدنية«
بناء على دعوة املس���ؤولني 
بالهيئ���ة العام���ة للمعلوم���ات 
املدنية ستشارك احلملة الوطنية 
التوعوية ملرض السرطان )كان( 
في »اليوم الصحي« وذلك على 
مدى يوم���ني متتاليني بدءا من 
غ���د 18 اجل���اري مببن���ى ادارة 
العالقات العامة، حيث ستتضمن 
هذه املش���اركة توزيع النشرات 
التوعوي���ة اخلاص���ة باحلملة، 
وس���يتواجد طاقم م���ن الهيئة 
الطبي���ة مختص يقوم بش���رح 
املبكر لسرطان  الفحص  كيفية 
الثدي وهدف احلملة للسير على 
خطى صحية سليمة تقينا من 
االصابة بهذا املرض الذي انتشر 

في اآلونة االخيرة.

 العبدالهادي يعفي الطبيبات والفنيات
من الخفارة بشرط موافقة مدير المنطقة

حنان عبدالمعبود
أجرت وزارة الصحة تعديال في القرار رقم 431 لسنة 2010 واخلاص 
بإعفاء الطبيبات، والعامالت بالوظائف الفنية األخرى من اخلفارة بناء 
على طلبهن، واشترط تقدمي طلب اإلعفاء باسم مدير املنطقة الصحية، 
وفق التسلسل اإلداري مش����فوعا برأي الرئيس املباشر بالعمل للنظر 
ف����ي اعتماده. وجاء في الق����رار الذي اصدره وكيل ال����وزارة د.ابراهيم 
العبدالهادي ان االعفاء من القيام باخلفارة ال يبدأ إال بعد ابالغ صاحبة 
العالقة باملوافقة رسميا من املنطقة الصحية، كما عهد العبدالهادي الى 
الوكيل املساعد للش����ؤون الفنية د.خالد السهالوي باالضافة الى عمله 
القيام بأعمال وكيل الوزارة املساعد للصحة العامة د.يوسف النصف.

أسامة الصباح: »الكويت المتحدة الطبية« وّقعت اتفاقيات 
عالمية لنقل أحدث االبتكارات لعالج مرضى القدم السكرية

أكد أن الكويت ودول الخليج من أكثر بلدان العالم في إصابة بهذه الحالة

د.أسامة الصباح

جانب من احتفال مستشفى السيف باليوم العاملي للممرضاتهند الغربللي

 Maxtrax إلى Diabetic Walker
أو Podaluxe مشيرا الى أن كل 
هذه العالج���ات هي صناعة 
أميركية أو المانية وأن »كي 
يو ام بي« ال تتعامل مع أي 
منتجات آسيوية أو أدوية ذات 
فعالية منخفضة إيمانا منها 
بأن الصحة هي أغلى ما يملكه 

اإلنسان.
واشار د.أسامة الصباح الى 
أن ما تتميز به خدمات »كي 
يو ام  بي« توفيرها لجميع 
هذه العالجات كاملة بما فيها 
االجهزة والمعدات للمرضى 
في أي وقت بما في ذلك العطل 
الرسمية وفي أي بيئة مريحة 
تناسبهم مثل المنزل أو غرفة 
المستش���فى أو حتى عيادة 
الطبيب المعالج، وذلك بدال 
من التوجه إلى عيادة الطبيب 
المعالج أو أحد المستشفيات 
األمر الذي قد ال يكون مريحا 
لفئة كبيرة من المرضى خاصة 
كبار السن أو من لديهم كثير 

من المشاغل أو االعمال.

وأضاف د.اس���امة الصباح 
ان ش���ركة الكوي���ت المتحدة 
للمش���اريع الطبية )كي يو ام 
بي( استشعرت بخطورة هذه 
المشكلة على المجتمع الكويتي 
بشكل خاص والخليجي بشكل 
عام، وإيمانا من التزامها نحو 
توفي���ر صحة أفض���ل ونقل 
التكنولوجيا الحديثة وتقديم 
أفضل الخدمات الطبية والتقنيات 
العصرية وأحدثها لتسهيل حياة 
المرضى ووقايتهم من األمراض 
ومنها مضاعفات القدم السكرية 
التي قد تصل إلى بتر األصابع 
الش���ركة  القدم كليا قامت  أو 
بالحص���ول عل���ى تراخيص 
عالجات متطورة ووقعت بعض 
البروتوكوالت الطبية العالمية 
في هذا المجال، لتقديم عالجات 
متنوعة وجلسات عالجية يتم 
تصميمها لكل حالة على حدة، 
وذلك لضم���ان أقصى درجات 
المريض  الجودة واس���تفادة 
من هذه العالجات، ومنها على 
س���بيل المثال ال الحصر قيام 

الفيروسات،، بعد ذلك يتم وضع 
المريض في وعاء خاص  قدم 
يحتوي على »غ���از األوزون 
النش���ط« الذي يق���وم بدوره 
بقتل الجزئي���ات الحرة وهي 
التي تسبب ضمور الشرايين 
واألوردة وعدم التئام الجروح 
بالش���كل المطلوب األمر الذي 
يؤدي إلى ما يعرف باالفرازات 
الصديدية )الغرغرينة(. وفي 
حاالت أخرى يكون من األنسب 
 VenaFlow اس���تخدام جه���از
الجروح ونمو  التئام  لتحفيز 
االنسجة بالش���كل الصحيح 
وتقليل االفرازات والقضاء على 

أي التهابات إن وجدت.
بعد انته���اء هذه الخطوات 
وللمحافظة على تأثيرها على 
المدى الطويل حتى بعد انتهاء 
الجلس���ة العالجية يتم وضع 
المعرضة  أو  المصاب���ة  القدم 
لإلصابة في قالب خاص يحدد 
على حس���ب كل حالة، أو على 
شكل حذاء وتتنوع أنواع هذه 
 Air Cast القوالب أو األحذية من

أكد مدير تطوي���ر األعمال 
لمنطق���ة الخليج في ش���ركة 
المتحدة للمش���اريع  الكويت 
الطبية )كي يو ام بي( د.أسامة 
الصب���اح أن مش���اكل الق���دم 
السكرية تعتبر من اإلصابات 
الش���ائعة ف���ي الكويت ودول 
الخليج بشكل كبير، وذلك نظرا 
النتشار مرض السكري وارتفاع 
نسب المصابين بهذا المرض، 
الحياة  وكذلك بسبب اسلوب 
البعيد عن االعتناء بالصحة، 
مشيرا إلى أن غالبية المصابين 
بمرض »القدم السكرية« يهملون 
في االهتمام بعالج هذا المرض 
ألسباب قد ترجع إلى االنشغال 
بأمور الحياة، أو لعدم إحساس 
المريض باالصابة بهذا المرض، 
أو الدماء التي تسيل من قدمه، 
اضاف���ة إلى ضع���ف المتابعة 
الطبية المستمرة والتي ترجع 
إلى عدة أس���باب، منها مشقة 
الذهاب إلى المستشفى ومحاولة 
تجنب االنتظار أو البيئة غير 

المريحة في مراكز العالج.

الطبيب المختص )عن طريق 
طاقمه الطبي( بغسل وتعقيم 
القدم السكرية بمحلول خاص 
يستخدم فقط لعالج تقرحات 
القدم السكرية، ويحتوي هذا 
المحلول على معقمات حديثة 
ممزوج���ة بنس���ب خاصة مع 
مضادات حيوية، ثم يتم بعد 
ذلك وضع عالجات موضوعية 
على التقرحات والجروح تقوم 
بقتل أي أنواع من البكتيريا أو 

احتفل مستشفى الس���يف باليوم العاملي للممرضات وسط جو 
من السعادة والبهجة التي غمرت وجوه ممرضات مستشفى السيف 

بهذا اليوم اخلاص بهم.
وأعربت نائب الرئيس إلدارة التسويق والعالقات العامة للشركة 
املتحدة للخدمات الطبية هند الغربللي عن سعادتها بهذه املناسبة 
العزيزة على نفوسنا، خاصة ان املمرضات هن الالتي يسهرن على 
راح���ة املرضى وتقدمي الرعاية الصحية له���م على أكمل وجه ومبا 
يتمتعن به من نفوس طيبة ورعاية شاملة وعفوية للمرضى، لهذا 

فالبد من تكرميهن مبا يليق مبكانتهن االنسانية جتاه املجتمع.
هذا، وأعربت ممرضات مستشفى السيف عن سعادتهن وفرحتهن 

بهذه املناسبة من قبل القائمني على ادارة املستشفى.
وفي اخلتام قامت الغربللي بتكرمي جميع املمرضات دون استثناء، 
حيث قدمت لهن الهدايا تكرميا ملا يقمن به من خدمة للمجتمع وعلى 

تفانيهن وإخالصهن في عملهن.

الدويري: لجان فنية إلى مصر والفلبين وسيرالنكا 
والهند الختيار ممرضين وممرضات أكتوبر المقبل

د.قيس الدويري

 أعلن وكيل وزارة الصحة املساعد للخدمات الطبية املساندة د.قيس 
الدويري عن مباش����رة وزارة الصحة تشكيل جلان فنية تتوجه لدول 

عدة للتعاقد مع ممرضني وممرضات خالل أكتوبر املقبل.
وأك����د الدويري في تصريح للصحافيني ع����زم الوزارة على التعاقد 
مع ألفي ممرض وممرضة من الفلبني والهند وسريالنكا ومصر بسبب 
التوسعات التي تشهدها مختلف مرافق الوزارة ومتديد ساعات العمل، 
مشيرا الى ان الوزارة تسعى الى توفير كوادر متريضية ذات جودة عالية 
ومدربة. وكش����ف عن تأسيس موقع إلكتروني لتسجيل طلبات الهيئة 
التمريضي����ة للطلبات احمللية وذلك تس����هيال لإلجراءات على املوظفني 
واملتقدمني لطلبات التعيني في نفس الوقت، مؤكدا حرص الوزارة على 

سالمة الطلبات وإجراءات التعيني.
يذك����ر ان إدارة خدمات التمريض اس����تقبلت مؤخرا نحو ألف طلب 

محلي مستوفية للشروط للعمل بوظيفة ممرض وممرضة.


