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العبد الهادي: تحديد ضوابط تشغيل العيادات الخارجية والحضور واالنصراف
حنان عبدالمعبود

أصدر وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي 
مجموعة من القرارات املهمة، منها قرار خاص بإثبات 
احلضور واالنصراف للمكلفني بالعمل في العيادات 
املسائية باملناطق الصحية، وضوابط تشغيل العيادات 
اخلارجية بالفترة املسائية، وجاء في القرار رقم 95 
لس����نة 2009 ان الضوابط تتمثل في ضرورة توفير 
مكتب إش����راف ملتابعة احلضور واالنصراف للدوام 
املس����ائي في العيادات اخلارجية املس����ائية ويسمى 
موظفان من ذوي الكفاءة من اإلداريني العاملني باملنطقة 
للقي����ام بهذه املهمة مع تطبيق نظام البصمة إلثبات 
احلضور واالنصراف في األماك����ن املطبق فيها هذا 
النظام، اضافة الى توفير كش����وف موحدة حلضور 
وانصراف جميع العاملني.  وحتديد وقت رفع كشف 
التوقيع على احلضور بعد 15 دقيقة من بداية دوام 
العمل ويبدأ توقي����ع االنصراف قبل نهاية الدوام ب� 
15 دقيقة. الى جانب أن مس����ؤولية مراجعة واعتماد 
كش����وف العاملني تقع على مدير املستشفى ونائبه.  
وذكر القرار ضوابط تشغيل العيادات اخلارجية في 

الفترة املسائية وهي:
1- أال يزيد معدل مواعيد العيادات اخلارجية على 
أس����بوعني وبصفة خاصة للحاالت اجلديدة جلميع 
التخصصات ويعتبر هذا املعدل هو املعيار لفتح عيادة 
للعمل في الفترة املسائية ألي تخصص ويطبق ذلك 

على العمليات اجلراحية غير الطارئة.
2- على كل رئيس قسم عالجي أو فني القيام بإعداد 
كشف بأسماء العاملني بالفترة املسائية شهريا على 
أن يعتمد من قبل مدير املستشفى أو نائبه وترسل 
نسخة منه قبل بداية الشهر إلى مكتب اإلشراف على 

العمل املسائي.

3- يجب أال يقل عدد املرضى 
املناظرين من كل طبيب من جميع 
التخصصات من )14 � 16( حالة في 
اليوم خالل 4 ساعات عمل للفترة 
املسائية وفي حال عدم مراجعة هذا 
العدد من املرضى يقتصر معاينة 
املرضى على الفترة الصباحية أو 
توزيعه على العيادات العاملة في 

التخصص نفسه.
4- وجود كش����ف يومي بعدد 
احلاالت املناظ����رة من كل طبيب 

حتفظ لدى إدارة املستشفى.
5- يكون معدل التمريض هو 
توفير فرد واحد من أفراد التمريض 

لكل طبيب يعمل بالعيادة اخلارجية بالفترة املسائية 
بحيث ال يزيد عدد أفراد التمريض العاملني بالعيادة 
اخلارجية املس����ائية على عدد األطب����اء في كل يوم 

باإلضافة إلى مسؤولة التمريض.
6- يكون معدل اإلداريني موظفني فقط لكل تخصص 
في أيام عم����ل ذلك التخصص مع توفير عدد من )4 
� 6( موظفني لكل مستش����فى )حسب كثافة العمل( 
وذلك للعمل باملكتبة الطبية الستخراج امللفات خالل 

الفترة املسائية.
7 � يكون معدل الصيادلة وفنيي الصيدلة للعمل 
في الفترة املسائية )2 � 3( يوميا لكل صيدلية فرعية 
أم����ا في حالة وجود صيدلي����ة واحدة خلدمة جميع 

التخصصات يضاعف عدد العاملني.
8 � يكون معدل فنيي املختبر للعمل بالفترة املسائية 

)2 � 3( يوميا لكل وحدة من وحدات املختبر.
9 � يك����ون معدل أطباء املختب����ر للعمل بالفترة 

املسائية )2( يوميا لكل وحدة من 
وحدات املختبر.

10 � يكون معدل فنيي األشعة 
للعمل بالفترة املسائية )2( يوميا 
لكل محطة عمل من محطات العمل 

في قسم األشعة.
11 � يكون معدل أطباء األشعة 
للعمل بالفترة املس����ائية )4 � 6( 
يوميا ل����كل وحدة م����ن وحدات 

املختبر.
واش����ترط القرار ع����دم جواز 
اجلمع بني العيادات املسائية ألي 
من العاملني والعمل باخلفارة بنفس 
اليوم أو النوبة ف����ي نفس فترة 
العمل بالعيادات اخلارجية. كما يقتصر عمل العيادات 
اخلارجية املسائية بجميع التخصصات العاملة على 
املرضى الكويتيني فقط. وتكون اس����تعانة املنطقة 
باملوظفني اإلداريني والفنيني لتطبيق هذا النظام من 
العاملني في ذات املنطقة الصحية أو من يتم استثناؤهم 
من مدير املنطقة. كما تتحمل كل منطقة صحية من 
امليزانية املمنوحة له����ا التكلفة املالية املترتبة على 

فتح العيادات اخلارجية في الفترة املسائية.
وش����دد قرار آخر على ضرورة حتديد ما إذا كان 
املريض الذي أقر له عالج باخلارج بحاجة إلى مرافق 
من الهيئة الطبية من قبل اللجان الطبية التخصصية 
التي تش����كل باملستش����فيات لبحث احلاالت على أن 
يدون ذلك في منوذج اللجان التخصصية وليس فقط 
على منوذج اخلطوط اجلوية الكويتية واس����تدعاء 
الطبي����ب االخصائي من املستش����فيات التخصصية 
للمشاركة في اللجنة الطبية في املستشفيات العامة 

حسب احلالة الصحية للمريض دون أن يتم إرسال 
املريض للمستشفيات التخصصية ملناظرته من األطباء 
االخصائيني، باالضافة الى قيام رئيس القسم الطبي 
باملستشفى أو من ينوب عنه باإلشراف على عمل اللجان 
التخصصية خالل الفترة املسائية والتأكد من تواجد 
العدد الكافي من األطباء االخصائيني الذين يقومون 
مبعاينة املريض. على أن يقوم مدير املستش����فى أو 
نائبه باإلش����راف على عمل هذه اللجان وفق القرار 

اإلداري رقم )903( لسنة 2010 املشار إليه.
كما أصدر العبدالهادي قرارا بتشكيل جلنة إلعداد 
احتياجات ومتطلبات إنشاء بنك اخلاليا اجلذعية وخاليا 
احلبل السري وتقدير التكلفة املالية للمشروع برئاسة 
مدير إدارة نقل الدم د.رمي الرضوان وعضوية كل من 
مدير اإلدارة املركزية للشؤون الهندسية م.سامي ياسني، 
رئيس قسم العالج الكيماوي مبركز الشيخة بدرية 
د.سالم الشمري، مراقب اخلدمات الطبية والتوجيه 
وإدارة خدمات نقل الدم د.رن����ا العبدالرزاق، مراقب 
امليكانيكا م.ناصر عباس، مراقب اإلنشاءات م.عباس 
العوضي، رئيس قسم اإلنشاءات م.عبداملجيد محمد، 
رئيس الشؤون الهندسية م.سالم ياسني، اإلدارة املركزية 
للشؤون الهندسية م.هاني السلكاوي، مراقب املختبرات 
عهود العياطي، مراقب اجلودة والسالمة دالل الصانع، 
على أن تختص اللجنة بإعداد احتياجات ومتطلبات 
إنشاء بنك اخلاليا اجلذعية وخاليا احلبل السري وتقدير 
التكلفة املالية للمشروع على ضوء املخططات املعدة مع 
األخذ في االعتبار التوسعات املستقبلية والتعديالت 
التي قد تطرأ على املش����روع. على أن تكون مدة عمل 
اللجنة شهرا من تاريخ أول اجتماع لها على أن يرفع 
رئيس اللجنة تقريرا مفصال مبا انتهت إليه اللجنة 

للوكيل املساعد لشؤون اخلدمات الطبية.

تشكيل لجنة لرصد متطلبات بنك الخاليا الجذعية وخاليا الحبل السري برئاسة الرضوان

د.جعفر العريان

السفير صالح الوسيمي

عبداهلل العلي يتسلم مطالب احلرفيني الكويتيني

د.رشيد احلمد خالل استقباله د.شبيب الزعبي

د.ابراهيم العبدالهادي

أعلن رئيس جمعية الكشافة الكويتية د.جعفر 
العريان عن تشكيل جلنة استشارية في اجلمعية 
تضم عددا من أعالم احلركة الكشفية الكويتية 
والذين كان لهم دور كبير في وصولها الى أعلى 
املستويات طوال العقود املاضية برئاسة محمد 
احلميدي ومجموعة م���ن الزمالء الذين مازالت 
بصماتهم وجهودهم واضحة في التاريخ الكشفي 

الكويتي.
وقال خالل حضوره حفل تكرمي املش���اركني 
في الدراسة العملية للش���ارة اخلشبية للقادة 
والقائدات والتي نظمتها وزارة التربية بالتعاون 
مع جمعية الكشافة الكويتية على مدى عشرة 
أيام، إن هذه اللجنة مت تشكيلها مبوافقة مجلس 
االدارة وذلك لالس���تفادة من خبراتها لالرتقاء 

بالعمل الكش���في، مش���يرا الى انه سيح�������ال 
لها الكثير من املش���اريع والبرامج واالنش���طة 
لالط���الع عليه���ا وابداء الرأي ومن ثم عرضها 

على مجلس اإلدارة.
واوضح العري���ان ان الهدف من هذه اللجنة 
هو استقطاب وجذب القيادات الكشفية وعودتها 
للعمل في احلركة الكشفية التي هي بأمس احلاجة 
الى مثل هذه اخلبرات مشيرا الى ان الباب مفتوح 
جلميع منتسبي الكشافة في الوقت إلبداء رأيهم 
واالستماع لوجهات نظرهم وذلك من أجل الدفع 

بعجلة الكشافة إلى األمام.
وذكر أن املشاركني اجتازوا الدورة التي أقيمت 
ملدة 10 أيام وحصلوا على الشارة اخلشبية التي 

تعتبر بداية الطريق.

 الزعبي: جائزة الشهيد فهد األحمد العريان: لجنة استشارية لجمعية الكشافة برئاسة الحميدي
ستعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية

القاهرة � كونا: قال األمني العام جلائزة الشهيد الشيخ فهد األحمد 
الدولية للعمل اخليري د.شبيب الزعبي امس ان جامعة الدول العربية 
ستكون جهة مراقبة لنشاط اجلائزة ومعايير التحكيم فيها النضمام 

اجلائزة الى شبكة املؤسسات االهلية حتت مظلة اجلامعة العربية.
 وق���ال الزعبي الذي يزور القاهرة حاليا في تصريح ل�»كونا« انه 
التقى مدير مكتب االمني العام جلامعة الدول العربية الس���فير هشام 
يوسف وسفيرنا لدى القاهرة د.رشيد احلمد الطالعهما على نشاطات 

اجلائزة واالجنازات التي حققتها في نسختها االولى.
 وأوضح ان لقاءه الس���فير يوسف جاء بدعوة من اجلامعة لتأكيد 
ضرورة تفعيل دور مؤسس���ات املجتمع املدني وتنسيقها الكامل مع 
املنظمات العربية املختلفة وخاصة جامعة الدول العربية لدفع عجلة 

العمل اخليري االنساني قدما.

 Before & After معرض
لعمليات التجميل ينطلق 14 الجاري

تواصل مؤسسة برقان 
الديرة لتنظيم املعارض 
واملؤمترات استعداداتها 
 Before & الفتتاح معرض
التجميل  After لعمليات 
الذي س����يقام ف����ي فندق 
الهاش����مي 14   � س����اس 
اجلاري، ويس����تمر ملدة 
يومني مبش����اركة العديد 
من املستشفيات واملراكز 
املتخصص����ة  الطبي����ة 
ومراكز التجميل باختالف 
أنواعها. وأعلنت مدير عام 
املؤسسة جنود الودعاني 

ان املشاركني في املعرض سيقدمون أحدث التقنيات والتطورات 
في مجال العمليات التجميلية. 

وأوضحت انه س����يعقد مؤمتر صحافي غدا الس����بت 5 
اجلاري الساعة 7 مساء في فندق ساس � قاعة البال رووم 
لعرض تفاصيل املعرض وأهدافه واملشاركني، وذلك بحضور 
الشيخ دعيج اخلليفة وهند الغربللي � نائب الرئيس إلدارة 
التس����ويق والعالقات العامة في الشركة املتحدة للخدمات 
الطبية )مستشفى السيف( وهو الراعي املاسي للمعرض 

وعدد من الفنانني والفنانات.

أطفال الكويت ومصر على جسور المحبة
في معرض فني 5 الجاري

البسام: إعادة فتح التراخيص 
وتجديدها لحرفيي الجهراء والصليبية

الالزمة لألنش����طة  التراخي����ص 
احلرفية اخلدمية ابتداء من دوام 

امس.
وبني البس����ام ان مدير بلدية 
اجلهراء تفهم جميع املشاكل التي 
مير بها احلرفيون ووعدنا بتكثيف 
االجتماعات في األيام القليلة املقبلة 
حلل تلك املشاكل قبل ان تتفاقم، 
مشيرا الى ان عبداهلل العلي وعدنا 
بتذليل جمي����ع الصعوبات التي 

يواجهها احلرفي الكويتي.

واخلدمية صدر في 17 يناير املاضي 
من قب����ل مدير بلدي����ة محافظة 
اجلهراء ومازال متوقفا مما أصاب 
عددا من احلرفيني بأضرار مادية 
كبي����رة. وعلى الرغم من حتويل 
هذا املوضوع الى ادارة الشؤون 
القانوني����ة ببلدي����ة الكويت في 
جلسة املجلس في 17 مايو املاضي 
كان يفت����رض ان يأتي رد اإلدارة 
القانونية بعد اس����بوعني اي في 
جلسة احلادي والثالثني من شهر 

مايو املنصرم لكن نظرا للمشاكل 
التي حدثت في تلك اجللس����ة لم 
يناقش املوض����وع إال أن رئيس 
املجلس البلدي وعدنا مبناقشته 

في أول جلسة للمجلس.
وأض����اف البس����ام ان اللجنة 
التقت بع����د اجتماعها مع رئيس 
املجل����س البل����دي مدي����ر بلدية 
العلي  محافظة اجلهراء عبداهلل 
والذي وعدنا بالسماح للحرفيني 
بتجديد التراخيص ومنح احلرفيني 

بشرى شعبان
وعد رئي����س املجلس البلدي 
زيد العازمي جموع احلرفيني في 
اجلهراء والصليبية بحل مشاكلهم 
التي تعيق استمرار عملهم احلرفي 
خاصة فيما يخص تطبيق القرار 
98/17 وال����ذي مت����ت مبوجب����ه 
املوافقة على طلب شركة املخازن 
العمومية تغيير استعمال الوحدات 
املخصصة للشركة ضمن منطقتي 
اجلهراء والصليبية احلرفية حسب 
األنشطة احلرفية واخلدمة املقدمة 
من الشركة مع السماح بفتح أبواب 
جهة الشارع الرئيسي والشوارع 
الداخلي����ة واخلدمي����ة احمليطة 
خلدمة املنطقة والتس����هيل على 
املواطنني واحلرفيني ورواد هذه 
املنطقة والعاملني بها. جاء ذلك في 
تصريح صحافي أدلى به رئيس 
اللجنة املستقلة عن احتاد احلرفيني 
الكويتيني علي البسام بعد اجتماعه 
مع رئيس املجل����س البلدي زيد 
العازمي بحضور عضو املجلس 
البلدي ف����رز الديحاني وأعضاء 
اللجنة حسني بداح املطيري وصالح 
ان  البسام  طعمة الشمري. وأكد 
قرار وقف جميع األنشطة احلرفية 

برعاية القنصل العام جلمهورية مصر العربية 
الس���فير صالح الوسيمي تقيم اللجنة املؤقتة 
للجالية املصرية برئاسة املستشار علي محمود 
البنا، وبالتعاون مع التوجيه الفني العام للتربية 
الفنية برئاسة جنية غامن الرومي املوجه الفني 
العام للتربية الفنية معرضا فنيا لرس���ومات 
األطفال يضم أبناء الكويت ومصر في ملسة محبة 
واخوة تعبر عن عمق العالقات بني الش���عبني 

الكويتي واملصري.
ويقام املعرض مبدرسة الغزالي االبتدائية 
بنني، خلف مخفر شرق والتي حرصت األستاذة 
اميان العوضي مديرة املدرسة على توفير جميع 
الظروف املناسبة الستضافة املعرض واستقبال 
احلضور 5 اجلاري في متام الس���اعة السابعة 

مساء.

ودع���ت اللجنة املؤقتة أبناء الش���عب������ني 
الكويتي واملصري للمش���اركة باحلض������ور 
ويش���هد حفل االفتتاح باقة مميزة من قيادات 
الديبلوماسية  البعثة  التربية وأعضاء  وزارة 

املصرية.
ويقوم مصطفى فاروق وم.هشام الدماطي 
اللجنة باإلشراف  ود.ايهاب عبدالغني أعضاء 
والتنس���يق مع التوجيه الفني العام للتربية 
الفنية مبنطقة العاصم���ة التعليمية إلمت���ام 
املعرض م���ن خالل فريق عمل يضم نخبة من 
وزارة التربية برئاسة املوجه الفني األول سهيلة 

الفارسي.
ويأتي املعرض تعبيرا عن جس���ور احملبة 
املتمي���زة واملمت���دة ب���ني الش���عبني الكويتي 

واملصري.

رئيس اللجنة المستقلة للحرفيين التقى رئيس البلدي ومدير بلدية الجهراء

جنود الودعاني


