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السهالوي: دورة إنعاش بمشاركة 16 طبيباً

إعفاء األطفال غير الكويتيين المصابين 
بالسرطان من رسوم التحاليل والعالج

فريق كندي يبدأ عمله في »الصدري« اليوم

الفضلي: بروفيسور بريطاني زائر يجري
عمليات تجميلية معقّدة في »البابطين«

العاملي���ة للتعام���ل األمثل مع 
مثل هذه احلاالت، مش���يرا الى 
انه بعد كل دورة سيتم تأهيل 
أطباء كويتيني للتدريب على مثل 
هذا الدورات حيث تسعى الوزارة 
خالل السنوات املقبلة الى جعل 
جميع أفراد طاقم التدريب من 

الكوادر الطبية الكويتية.
وكش���ف د.الس���هالوي عن 
تنظيم دورات اخرى مثل إنقاذ 
احلي���اة ما قب���ل الوصول الى 
املستش���فى ودورة تخصصية 
حلوادث الوالدة وأمراض النساء، 
مش���يرا الى ان ادارة الطوارئ 
الطبية تسعى الى تقدمي خدمة 
ذات كف���اءة عالية بهدف تقليل 
الناجتة عن احلوادث  األضرار 

واألمراض الطارئة والكوارث.

وذكر ان الدورة التي تنظم 
للمرة االولى في الكويت تهدف 
ايضا الى اطالع املشاركني على 
أحدث السبل والبروتوكوالت 

أعلن الوكيل املساعد للشؤون 
الفنية في وزارة الصحة د.خالد 
السهالوي عن تنظيم اول دورة 
إنعاش متقدمة لألطفال مبشاركة 
16 طبيبا وذلك يوم الثالثاء املقبل 
حيث سيحصل املشاركون فيها 

على شهادات عاملية معتمدة.
وأوضح د.الس���هالوي في 
تصريح ل� »كونا« امس ان الدورة 
تقام بالتعاون مع جامعة امللك 
س���عود في مدينة عبدالعزيز 
الطبي���ة الس���عودية وجمعية 
القلب األميركي���ة، وتهدف الى 
رفع كفاءة أطباء األطفال للتعامل 
مع احل���االت الصعبة وحاالت 
العناية املركزة واالستفادة منها 
في ترقيات األطباء املش���اركني 

مستقبال.

حنان عبدالمعبود
ف����ي قرار وزاري أصدره وزي����ر الصحة د.هالل 
الساير اتسم باالنس����انية وجه بإعفاء االطفال من 
غير الكويتيني املصابني بالسرطان من دفع الرسوم 

اخلاصة بالتحاليل والعالج.
واجلدي����ر بالذكر ان هذا القرار يش����ابه قرارات 

وزارية سابقة مت مبوجبها اعفاء زوجة وام الكويتي 
غير الكويتية وابناء وبنات الكويتيات املتزوجات 
من غير الكويتي من رس����وم اخلدمات الصحية مبا 
فيها االدوية واخلدم����ات العالجية األخرى وكذلك 
اعفاء موظفي الوزارة الوافدين من رسوم االشعات 

والطب النووي.

اعلنت وزارة الصحة امس ان الفريق الكندي من 
جامعة ماكجيل س���يبدأ العمل اليوم في مستشفى 
االمراض الصدرية وفقا لالتفاقية التي وقعتها الوزارة 

مع اجلامعة الكندية الشهر املاضي.
وق���ال وكيل الصحة املس���اعد للخدمات الطبية 
املس���اندة د.قيس الدويري ف���ي تصريح ل� »كونا« 
مبناسبة بدء عمل الفريق الكندي ان الوزارة تسعى 
لتطوير اخلدمات الصحية في مستش���فى االمراض 
الصدرية ووضع خطة اس���تراتيجية الس���تمرارية 
التطوير النوعي والكمي في اخلدمة الصحية املقدمة 
فيه. واوضح الدويري ان الهدف من االتفاقية وضع 
خطة استراتيجية ملدة خمس سنوات لرعاية مرضى 

القلب في مستشفى األمراض الصدرية وتنمية املوارد 
البشرية في مجال القلب واألوعية الدموية والتعليم 
والبحوث اضافة الى حتسني الرعاية املقدمة ملرضى 
القلب في الكويت على نفس املس���توى من اجلودة 
الدولية املقدمة لعالج مرضى القلب في املركز الصحي 
بجامعة )ماكجيل(. وذكر ان الفريق الكندي سيبدأ 
عمله بنظام زيارات ش���هرية وملدة اسبوعني حيث 
سيشتمل العمل على التطوير البشري للكوادر الطبية 
واألطقم البش���رية والوطنية العاملة في املستشفى 
بنفس الكوادر الطبية في مستشفيات ماكجيل وتوفير 
القيادة في مستشفى األمراض الصدرية في مجاالت 

االدارة والرعاية الطبية واجلراحية.

قال رئي���س مركز البابطني د.أحم���د الفضلي ان 
البروفيسور البريطاني الزائر جون ساندييف أجرى 
أربع عمليات جتميلية معقدة ونادرة في مركز البابطني 
للحروق والتجميل بالتعاون مع فريق طبي كويتي. 
وأوضح د.الفضلي ل� »كون���ا« ان العمليات أجريت 
ملرضى كويتيني وكانت عبارة عن ترميم لألنف والشفة 
االرنبية، مش���يرا الى ان ساندييف سيجري أيضا 8 
عمليات أخرى خالل زيارته. وأفاد بأن مدة العمليات 
اجلراحية تراوحت بني ثالث الى اربع س���اعات وان 
املرضى يتمتعون حاليا بصحة جيدة وس���يغادرون 

املستش���فى خالل ايام، مبينا ان هذه الزيارة الرابعة 
للبروفيسور ساندييف ويقوم خاللها بتدريب الطواقم 
الطبية على احدث الطرق العالجية املس���تخدمة في 
العالم واعطاء االستش���ارات الطبية لبعض احلاالت 
املرضية املعقدة. وكشف الفضلي عن زيارة أطباء آخرين 
من أملانيا ومصر خالل الش���هر اجلاري متخصصني 
في جراحة احلروق والتجميل وترميم اصابات اليد 
والقدم، الفتا الى ان زيارة اخلبراء للكويت تهدف الى 
تقليل النفقات املادية التي تتكبدها الدولة في عالج 

املواطنني باخلارج.

د.خالد السهالوي

موظفات التعقيم
بـ »العدان« يعتصمن

بـ »الصحة« اليوم 
بتضامن النائب حماد

حنان عبدالمعبود
أعلنت مجموعة من موظفات 
قسم التعقيم مبستشفى العدان، 
عن اعتص����ام اليوم مببنى وزارة 
الصحة، وقالت احدى املوظفات اننا 
نداوم من الساعة السابعة صباحا 
وحتى الثامنة مساء، ونحن نساء 
نتعرض للعديد من املشاكل وقت 
خروجنا م����ن الدوام، خاصة اننا 
ال نستطيع الوصول للمواقف اال 
عبر ممر مظلم. وقالت أخرى »أنا 
موظفة منذ أكثر من 11 عاما، ولم 
أصنف بتقدير امتياز أبدا، مع انني 
منضبطة في عملي، وحني أسأل 
يكون الرد بأنن����ي آخذ مرضية، 
بالرغم من أنني مريضة س����كري 
وضغط، كما أعاني من الديس����ك، 
ولدي أوراق طبية جتيز لي هذا، 
اال أنني محرومة من التقدير الذي 
يذهب ألناس بعينها«. و أكدت أخرى 
أن ساعات العمل تثقل كاهلهن وهن 
نساء لديهن بيوت وأزواج وأبناء، 
وحني شكونا للمدير رد: »اللي مو 
عاجبها ستحول للباحث القانوني، 
ويتم خصم ساعات العمل والتي 
تق����ارب 250 دينارا« ونحن نعلم 
أن هذا األمر اختياري بينما لدينا 
ب� »الع����دان« فقط اجباري، ولهذا 
جلأنا للنائب سعدون حماد، والذي 
أفاد بأنه س����يكون معنا بالوزارة 
اليوم. وبينت احدى املوظفات أنهن 
تقدمن بش����كوى الى أحد الوكالء 
املس����اعدين بالوزارة والذي علق 
»عندكم بالع����دان وزارة حلالها« 
ويقصد أن ما يطبق غير خاضع 
للقوانني العادية للوزارة. فليس 
هناك قانون مينع العطل، بينما ب� 

»العدان« كل شيء جائز.

الرشيدي: آلية جديدة إلجراءات تعيين الهيئة التمريضية

حنان عبدالمعبود
أعلن وكيل الوزارة املساعد للشؤون اإلدارية مرزوق 
الرش����يدي عن آلية جديدة للعمل بدأتها وزارة الصحة 
تبسيطا إلجراءات التعيني املتعلقة بالهيئة التمريضية، 
وبني أن إجراءات التعيني في الس����ابق كانت تستغرق 3 
أش����هر ومت تقليصها اآلن إلى 21 يوما وذلك بعد تشكيل 
جلنة عمل باسم »جلنة مراسالت التعاقدات اخلارجية« 

برئاسة مديرة إدارة العقود اخلاصة مرمي شهاب.
وبني الرشيدي، في تصريح صحافي، أن هذا العمل مت 
من خالل تنسيق اللجنة مع وزارة الداخلية إلنهاء إجراءات 
ال����وزارة املتعلقة بالبصمة داخل مبن����ى وزارة الصحة 
باإلضافة إلى تخصيص وزارة الصحة مكانا واحد يجتمع 
فيه كل من موظفي الداخلية ووزارة الصحة من موظفي 
التعيينات والتراخيص الصحية لتنفيذ إجراءات التعيني، 
كم����ا مت االتفاق مع املجلس الطبي العام لتخصيص يوم 
االثنني واألربعاء من كل أسبوع من الساعة 11 صباحا ملراجعة 
الهيئة التمريضية لعمل الفحوصات الالزمة، وأيضا سيتم 
في القريب االتفاق مع منطقة الصباح الصحية التخصصية 
لتخصيص مختبر لعمل الفحوصات املخبرية يومني في 
األسبوع، وقد تفقد الرشيدي صباح يوم اخلميس سير 
العمل للوقوف على السلبيات واالستماع إلى الشكاوى 

واملقترحات وتذليل الصعوبات إن وجدت.
م����ن جانبه، ذكر مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم 
بوزارة الصحة فيصل الدوسري أن اإلدارة ممثلة بقسم 
االس����تقبال والضيافة أصدرت تأشيرات الدخول ل� 600 
ممرض وممرضة من الهند، يس����تقبلهم قسم االستقبال 
والضيافة من املطار بواقع 70 ممرضا وممرضة أسبوعيا 
إليصالهم الى املساكن املخصصة من قبل وزارة الصحة 
)منطقة اجلابرية � الس����املية � خيطان( وإعطائهم مبلغا 
ماليا على س����بيل الس����لفة يقدر ب����� 100 دينار، ومن ثم 
مرافقتهم الستكمال إجراءات التعيني وعمل الفحوصات 
الطبية الالزمة، وبعد ظهور نتائج الفحوصات والتأكد من 
سالمة املمرض أو املمرضة يتم إرسالهم الى إدارة التمريض 
لتوزيعهم على املستش����فيات واملراكز الصحية واملرافق 

التابعة لوزارة الصحة حسب متطلبات العمل.

تقليصها من 3 أشهر إلى 21 يوماً عبر لجنة مراسالت التعاقدات الخارجية

تبصيم إحدى املتقدمات في الهيئة التمريضية

تسهيل إجراءات تعيني املمرضني واملمرضات اجلدد

الدوسري: نستقبل 600 ممرض وممرضة من الهند بواقع 70 أسبوعياً

الفهد يفتتح غداً مؤتمر »العالج بالداخل.. رؤية مستقبلية«
احلديثة. وذلك عبر تبني إصدار 
توصية من مجلس الوزراء املوقر 
الى وزارة الصحة إلصدار لوائح 
منظمة جتيز للمستشفيات القطاع 
اخلاص بعمل عمليات اجلراحات 
التخصصية الدقيقة مثل عمليات 
القلب املفتوح وزراعة األعضاء 
وعمليات العمود الفقري والعظام 
وعمليات جراحة األعصاب وذلك 
باستخدام تقنيات احلاسب اآللي 

احلديثة.
وأضاف د.القطان ان املؤمتر 
يسعى الى اصدار لوائح تسهل 
جلب العمالة الطبية والفنية في 
جميع املجاالت الطبية من اخلارج. 
س���واء ملدة قصيرة )اس���بوع � 
اس���بوعني( أو مدة متوسطة أو 
طويلة، باإلضافة الى اصدار لوائح 

جتيز للكوادر اإلدارية املستقدمة 
إدارة املستش���فيات اخلاص���ة 
بالط���رق احلديثة املس���تخدمة 
باخلارج وذاتية التقييم وأخيرا 

الى تبن���ي احلكوم���ة برنامج 
االسعاف اجلوي والتأمني الصحي 

للمواطنني واملقيمني.
وقال د.القطان ان رعاية الشيخ 
أحمد الفهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
التنمية  الدولة لشؤون  ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان  ووزير 
للمؤمت���ر لدليل عل���ى األهمية 
القص���وى له خالل تلك املرحلة 
عبر تطوير أداء املستش���فيات 
لكي تت���واءم مع خطط التنمية 

املطروحة.
وأش���ار د.القط���ان ال���ى ان 
استراتيجية العمل التي يسعى 
املؤمتر الى تفعيلها خالل املرحلة 
املقبلة تكمن في تبني احلكومة 
عقود منظمة مع املستش���فيات 

اخلاصة لتحويل املرضى للعالج 
بالداخل واشتراط احلكومة على 
املستش���فيات اخلاصة والفرق 
األجنبية تدريب الكوادر الكويتية 
لإلحالل الكلي خالل فترة زمنية 
مح���ددة واش���تراط احلكومة 
توظيف الكوادر الكويتية بنسبة 
تزايدية متفق عليها مع القطاع 
اخلاص واشتراط احلكومة على 
املستشفيات اخلاصة استقطاعا 
سنويا يستخدم لغرض األبحاث 
ف���ي مرك���ز األبح���اث اخلاص 
باملستش���فى )ملزم( واشتراط 
احلكوم���ة على املستش���فيات 
اخلاصة تبني مشروع الطبيب 
الزائر والفرق األجنبية الزائرة 
القطاع  للمس���اهمة في تطوير 

الصحي احلكومي.

برعاية وحضور الشيخ أحمد 
الفهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادي���ة ووزير 
التنمية ووزير  الدولة لشؤون 
الدولة لشؤون اإلسكان يفتتح غدا 
� االثنني � مؤمتر »العالج بالداخل 
رؤية مستقبلية آفاق وتنمية«، 
والذي يهدف الى تنمية القطاع 
الصحي بتمكني القطاع اخلاص 
باملشاركة في حل مشكلة العالج، 
بدال من اخلارج الى الداخل في 

املستشفيات اخلاصة.
وق���ال رئيس ع���ام املؤمتر 
د.محمد القطان ان املؤمتر يسعى 
الى تطوير خدمات القطاع الصحي 
في املستشفيات اخلاصة وحتويله 
الى مشروع تنمية ضخم وعلى 
مستوى عال من الكفاءة والتقنية 

يهدف إلى تنمية القطاع الصحي للمشاركة في خطة التنمية

د.محمد القطان

»إيكويت« تواصل دعوتها المفتوحة للتأكد من ضغط دمك بشعار »خلك طبيعي«
نشاطات متنوعة ومفيدة في جناحها في مجمع األڤنيوز بحضور أكثر من 850 مشاركاً

الشـطي: من غير المقبول أال يعرف أحدنا مستوى ضغط دمه فالمرض صامت ومضاعفاته يمكن تجنبها و»الصحة« تعتز بالشراكة من أجل صحة المجتمع

)متني غوزال( قياس ضغط الدم  

اقبال كبير من اجلمهور على حملة »خلك طبيعي«

د.ساجد العبدلي د.احمد الشطي

حنان عبدالمعبود
ضمن حملته���ا املجتمعية 
الشاملة للتوعية بأمراض ضغط 
الدم »خلك طبيعي« أحيت شركة 
ايكويت للبتروكيماويات يومها 
املفتوح الثاني في مجمع األڤنيوز 
ام���س االول )اجلمعة(، حيث 
شارك فريق الشركة والفريق 
الطبي املرافق للحملة من وزارة 
الصحة في انشطة جناح حملة 
»خلك طبيعي« والذي رحب بكل 

رواد مجمع األڤنيوز. 
ايكويت  وقام فريق شركة 
بالتع���اون مع ك���وادر وزارة 
الصحة بالترحيب بجميع زوار 
املوقع والقيام بفحوصات ضغط 
الدم ومستوى السكر في الدم 
لهم، والتي تستهدف البالغني من 
مواطنني ومقيمني في الكويت، 
العطاء تقارير طبية عن قياس 
ضغ���ط الدم والس���كر لديهم، 
وتزويدهم بالنصيحة الطبية 
الالزمة عن كيفية تغيير منط 

التي تعرضوا لها على ان نسبة 
ممن مت فحصه���م يعانون من 
ضغط الدم، والبعض منهم ال 
يعلم انه مص���اب بهذا املرض 

اخلطير«.
واختتم آل بن علي: »من أهم 
مبادئ شركة »ايكويت« حرصها 
على تطبيق فلس���فة مشاركة 
النجاح م���ع املجتمع لضمان 
التنمية املستدامة، حيث أسست 
منذ عام 2005 برنامج ايكويت 
للمسؤولية املجتمعية الذي يركز 
على تطوير اجلوانب الصحية 
والتربوية والبيئية والعلمية 
ف���ي الكويت ومت م���ن خالله 
املبادارت  إطالق مجموعة من 
والتعاون مع اجلهات احلكومية 
البحوث  واألهلية في مج���ال 
والتنمية حيث أطلقت وتبنت 
كثيرا من احلمالت االجتماعية 
والصحية منها حملة الفحص 
الثدي)خلي  الذاتي لس���رطان 
وحمل���ة  وردي(،  عم���رك 

حياته���م نحو االفضل واملزيد 
من الصحة والوقاية.

وقال نائب رئيس ش���ركة 
ايكويت للشؤون الفنية ورئيس 
فري���ق ايكويت للمس���ؤولية 
املجتمعي���ة محمد آل بن علي: 
»تلقي حمل���ة »خلك طبيعي« 
الضوء على واحدة من أخطر 
التي يعاني  املشاكل الصحية 
الكويتي وهي  منها املجتم���ع 
أمراض ضغط الدم، التي ال تظهر 
لها اع���راض واضحة جتعلنا 
ننتبه حلدوثها ونعمل بالتالي 
على تفاديها. لذا تشدد حملة 
»خلك طبيعي« على ضرورة 
الدم  الدوري لضغط  الفحص 
وأهمي���ة اتب���اع نظ���ام حياة 
معيشي صحي من غذاء سليم 
ونظام رياضي معتدل وجتنب 

الضغوط النفسية. 
وأضاف آل بن علي »جتاوز 
عدد زوار املوقع 850 شخصا، 
ودلت نتائج الفحوصات الطبية 

ايكويت للتوعية بالبالستيك 
)فانتاس���تيك.. يابالستيك(، 
ومب���ادرة ايكوي���ت لصح���ة 
املجتمع )خف���ف(، ومجموعة 
من االتفاقيات مع بعض كليات 

جامعة الكويت«.
من جانبه، عبر استشاري 
الصحة العامة بوزارة الصحة 
د.احمد الش���طي عن سعادته 
بالشراكة املجتمعية بني وزاره 
الصح���ة وش���ركة ايكوي���ت، 
وأض���اف وأثناء زيارته ملوقع 
احلملة ان هذه التجربة منوذج 
يحتذى على املستوى احمللي 
واإلقليمي وان���ه جار توثيق 
التجربة لدى منظمات تعزيز 
الصحة في العالم وعلى رأسها 
منظمة الصحة العاملية، وأضاف 
خبير منظمة الصحة العاملية 
في تعزيز الصحة د.الش���طي 
ان اجلدوى احلقيقية تأتي من 
خلق فرص متتالية للجمهور 
للتأكد من مستوى ضغط الدم 

لديهم من خالل فحص مجاني 
ونصائح من خب���راء وهدايا 
تذكارية باالضافة إلى معلومات 
مطبوعة ميكن االستفادة منها 
على مس���توى الفرد واالسرة 
العمل على حد سواء،  ومكان 
واشار الى انه لو مت اكتشاف 
حالة واحدة فقط الرتفاع ضغط 
الدم ف���ي كل حملة لكان كافيا 
لتحقيق اجل���دوى واألهداف 
املرج���وة، ألننا ننقذ حياة من 
مضاعفات هذا املرض الصامت. 
ومما يزيد قناعتنا باملشروع 

واحلصول على حياة صحية 
سليمة باتباع النصائح الهامة 
الطبي  التي يوجهه���ا فريقنا 
احملت���رف واملتكام���ل لزوار 
املوقع عبر مسيرة احلملة في 
أهم مجمع���ات الكويت في كل 
عطلة أس���بوعية وملدة شهر 
ونصف الشهر من اآلن. واختتم 
د.الشطي تصريحه بدعوة كل 
من ال يع���رف ضغط دمه إلى 
املسارعة لالس���تفادة من هذه 
الفرصة ليحقق شعار احلملة 

»خلك طبيعي«.

هو اكتشاف عدة حاالت لضغط 
الدم في حملة مجمع مارينا مول 

األسبوع املاضي. 
 ونوه د.الش���طي باختيار 
املوضوع وشعار شركة ايكويت 
للبتروكيماويات حلملة التوعية 
بأم���راض ضغط ال���دم »خلك 
طبيعي« للتشديد على ضرورة 
االنتباه ملخاطر أمراض ضغط 
ال���دم على صحتنا ومس���يرة 
حياتنا، وضرورة إجراء الفحص 
الدوري لضغ���ط الدم لتفادي 
مضاعفات هذا املرض اخلطير 

ومن اجلدير بالذكر ان حملة 
»خلك طبيعي« تنتشر في جميع 
املجمعات التجارية الكبرى في 
الكويت لضمان وصول رسالة 
احلملة ال���ى جميع القطاعات، 
حيث ستتمركز أنشطتها يوم 
اجلمعة القادم في مجمع 360 
من الس���اعة العاشرة صباحا 
الثامنة مس���اء  الس���اعة  إلى 
الستقبال جميع رواد موقعها 
هن���اك المداده���م بالنصائح 
الطبية الضرورية حلياة صحية 

افضل.


