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دارين العلي
اكد نائب مدير عام معهد الكويت لالبحاث 
العلمية للمعلومات وضابط االتصال الوطني مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية د.نادر العوضي ان 
الطب النووي في الكويت تطور تطورا ملحوظا 
الستخدامه انظمة تصوير متقدمة مبا فيها شبكة 
املرافق ذات انظمة كاميرات »اجلاما«، مشيرا الى 
تقدم اخلدمة الطبية التي يوفرها نظام الطب 
النووي من خالل بناء مرفقني للتسريع لتزويد 
القطاع الطبي بالنويدات املشعة التي تستخدم 

في مستحضرات الصيدلة االشعاعية.
وهذا التوجه يوسع دائرة اخلدمات الطبية 
والذي سيس����اهم في حتس����ني جودة احلياة 
ونوعيتها، ولهذا التطور االيجابي حتديات جديدة 

مثل ضرورة انش����اء برنامج ضمان اجلودة الفعالة واحملافظة 
عليها والتنمية املستمرة للقوى العاملة وغيرها.

وق����ال د.العوضي، في كلمة القاها نيابة عن مدير عام معهد 
الكويت لالبحاث العلمية في افتتاح ورشة عمل »ادارة النفايات 

املشعة في املستش����فيات«، ان قطاع الصحة 
يعد من ابرز القطاعات املس����تخدمة للتقنيات 
النووية في الكويت، حيث يستخدم هذا القطاع 
التقنيات الطبية املتقدمة واملعتمدة على املعدات 
التي تستخدم االشعاع املؤين وغير املؤين في 

مجاالت العالج والتشخيص.
وتتضمن التطبيقات النووية احدث وسائل 
التشخيص التي يتم استخدامها في مجال الطب 
النووي مثل االشعة الطبية )السينية( وتصوير 
االوعية ونظام التصوير باالشعة املقطعية مع 
تطبيقات خاصة في مجال طب القلب ونظام 
التصوير االشعاعي للعديد من املجاالت الطبية 

االخرى.
واوضح العوضي ان مركز الكويت للسرطان 
يعد مثاال متميزا الستخدامات التطبيقات النووية في مجال علم 
االورام بصورة موسعة، حيث تتم معاجلة االورام السرطانية 
بواسطة اس����تخدام حزم االش����عاع اخلارجية وتقنية العالج 

االشعاعي املوضعي.

عدنان املطوع يلقي كلمته

وزير الصحة وبدر املخيزمي ومحمد العمر واحلضور يستمعون لشرح حول عمل املركزد.هالل الساير وبدر املخيزمي يقصان الشريط إيذانا بافتتاح مركز إسعاف جليب الشيوخ

د.نادر العوضي

افتتح إسعاف جليب الشيوخ األول ضمن 6 مراكز بتبرع من بيت التمويل

الساير: »الصحة« ستشغل مراكز اإلسعاف وفقًا لبروتوكوالت تتفق مع معايير الجودة
المخيزيم: »بيتك« يخطط لبناء 15 مركزًا والستة المخطط لها حاليًا دفعة أولى

حنان عبدالمعبود
أكد وزير الصحة د.هالل الس����اير على حرص الوزارة 
عل����ى االهتمام بتطوير منظومة الط����وارئ الطبية لعالج 
احلاالت الطارئة واحلوادث من خالل توفير الكوادر الطبية 
والتمريضية والفنية املؤهلة واملدربة، وتطوير وحتديث 
أسطول سيارات ومراكز اإلسعاف بالتعاون مع بيت التمويل 
الكويتي. وبني الساير خالل حفل االفتتاح الذي أقيم امس 
ملركز االسعاف اجلديد مبنطقة جليب الشيوخ، املقام بتبرع 
من بيت التمويل الكويتي وهو األول من ثالثة مراكز تبرع 
»بيتك« انه يثق باإلدارة اجليدة ملنظومة الطوارئ الطبية 
ف����ي البالد الت����ي نعتز ونفخر بها، مؤك����دا ان الوزارة لن 
تألو جهدا لالس����تفادة الكاملة من املراكز اجلديدة وحسن 
استخدامها وادارتها وتزويدها بالكوادر املؤهلة من فنيي 
الطوارئ الطبية وتشغيلها وفقا لبروتوكوالت وسياسات 
العمل احلديثة املتوافقة مع معايير اجلودة العاملية والتي 
ه����ي مدعاة للفخر، بحص����ول ادارة الطوارئ الطبية على 
شهادات التميز العاملية بها وجتديد تلك الشهادات العاملية 

للجودة لعدة مرات متتالية.
واشار الى ان هذه املش����اريع ترمز إلى الرؤية الثاقبة 
لقيادات بيت التمويل الكويتي وادراكهم للمسؤولية املجتمعية 
لهذه املؤسس����ة الوطنية العريقة نحو املشاركة االيجابية 
بخطط وبرامج التنمية واالس����تثمار ف����ي مجال الرعاية 
الصحية، مضيفا انه يرمز ايضا الى االدراك الهمية تطوير 
وحتديث البنية االساسية ملرافق الطوارئ الطبية واالسعاف 
مبا يواكب الزيادة املضطردة في عدد الس����كان ومبا يتفق 
مع احلاجة إلى وجود منظومة متكاملة للرعاية الصحية 

ملجابهة احلوادث والطوارئ بانواعها املختلفة.
ومن جانبه اوضح رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب 
في بيت التمويل الكويت����ي بدر املخيزمي ان بيت التمويل 
يخطط للتبرع في بناء 15 مركز اس����عاف، اال انه فضل ان 
تكون الدفعة األولية هي 6 فقط، وبعد دراسة املباني األولى 
ومعرفة نقاط الضعف والقوة، ستتم املباشرة في بناء باقي 
املراكز. وقال: يأتي االحتفال بهدف تقدمي الوزارة واحدا من 
اكثر مسؤولياتها احليوية والتي ال حتتمل االنتظار وهي 
الوصول الى املصاب في الوقت املناسب السعافه، وقد بدأ 
احل����رص واضحا على ان يتم تغطية اكبر رقعة جغرافية 

ممكنة في مناطق البالد مبراكز االسعاف.
وذكر املخي����زمي انه عندما مت تأس����يس بيت التمويل 
الكويتي قبل 33 عاما كأول مؤسس����ة مالية تلتزم بأحكام 
الشريعة اإلسالمية، وضع مؤسسوه خدمة املجتمع نصب 
أعينهم واعتبروها ركنا أساسيا يقوم عليه عمل املؤسسة 
ومع دوران عجلة العمل في »بيتك« دارت معها وإلى جانبها 
آلية تقدمي املساهمات التي تذهب لدعم مشاريع التنمية في 
املجتمع، وفي حني تنوعت املجاالت التي قام »بيتك« بدعم 
مشاريعها كان ملجالي التعليم والصحة احلصة األكبر، حيث 
منها ما يتم بشكل مباشر ومنها ما يتم من خالل مؤسسات 
خيري����ة مثل بيت الزكاة واألمانة العامة لألوقاف والهيئة 

العامة لشؤون القصر وغيرها.
مضيفا ان هذا املشروع يؤكد بشكل كبير على أهمية ان 
تكون هناك عالقة مباشرة ومستمرة بني اجلهات احلكومية 
التي تقدم خدمات مباشرة ألفراد املجتمع وبني مؤسسات 
القطاع اخلاص الت����ي تبدي حرصا متزاي����دا على القيام 

مبسؤولياتها االجتماعية، لضمان ان تتالقى مساعي الطرفني 
في نقطة واحدة وتنفذ مش����روعا يعود بالنفع على اكبر 
ش����ريحة ممكنة من األفراد. وبدوره أشار الوكيل املساعد 
للشؤون الفنية د.خالد السهالوي الى ان وزارة الصحة تفخر 
باملشاريع التي افتتحتها ادارة الطوارئ الطبية مؤخرا ومنها 
ادخال احلاس����ب اآللي وتدريب الكوادر العاملة في االدارة 

على القيام بتقدمي االسعافات الى املريض بشكل فوري.
وقال ان الكوادر الفنية في الطوارئ الطبية يتم اعطاؤها 
دورة تدريبية س����يتم االنتهاء منها خالل شهر، مضيفا ان 
هناك مشروعا لتدريب الفنيات الكويتيات لتوعية املسعفات 
واتفقنا مع التطبيقي على تنظيم دورات للمسعفات للحصول 

على دبلوم للمسعفات وسيكون قريبا.
وذكر ان من أهم املشاريع التي تنجز حاليا تدريب %10 
من سكان الكويت على االنعاش املبكر وكذلك عالج االصابات 
مثل الكسور والنزيف وهذا مش����روع قومي وطني كبير 
سنقوم باجنازه خالل الفترة املقبلة حيث ان دراسته تقريبا 
مت االنتهاء منها. وقال ان هناك دراسة في الوزارة لالهتمام 
بالصحة املدرسية في مقترح مقدم من وزير الصحة ووكيل 
الوزارة إلنش����اء ادارة خاصة للصحة املدرسية الهتمامنا 
باألطفال الذين ميثلون 30% من املجتمع الكويتي من طالب 
املدارس ومبجرد احلصول على املوافقة من الديوان سنبدأ 

في اعداد الترتيبات اخلاصة بذلك.
وأش����ار الى تعاون مع االدارة العامة لالطفاء في شأن 
الوصول الى احلادث عقب حدوثه بدقائق ونقل التكنولوجيا 
احلديثة الى ادارة الط����وارئ الطبية وكذلك أدخلنا نظام 

»جي بي اس« الذي يوجه سيارات االسعاف.

  الس�هالوي: دورة تدريبية للكوادر الفنية وإعداد الترتيبات لعمل إدارة خاصة للصحة المدرسية قريباً بعد موافقة الديوان

القطان: »العالج بالداخل« لتوفير نصف مليار دينار تهاجر سنويًا

العوضي: تطور ملحوظ للطب النووي في الكويت

حنان عبدالمعبود
أك���د رئيس مؤمت���ر »العالج 
بالداخل.. رؤية مس���تقبلية آفاق 
وتنمية« د.محمد القطان أن املؤمتر 
شهد حضور 10 خبراء من الواليات 
املتحدة األميركية ومالطا واثنني من 
األميركيني املقيمني بدولة اإلمارات، 
مش���يرا إل���ى أن ه���ؤالء اخلبراء 
سيقومون بعرض جتارب دولهم 
في التحول للعالج للداخل وكذلك 
عمل بنية حتتية للتجهيز لهذا األمر. 
وفي تصريح صحافي عقب افتتاح 
املؤمتر أم���س بفندق كراون بالزا 
برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لش���ؤون التنمي���ة ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد 
وحض���ور النائبني عدنان املطوع 
الدويسان ووكيل وزارة  وفيصل 
الصحة املس���اعد لشؤون األدوية 
والتجهيزات الطبية د.عمر السيد 
عم���ر ونخبة من األطباء بش���تى 
القطاعات، ق���ال القطان: ان أغلب 
اخلبراء متخصصون في تأسيس 
البنية التحتي���ة للعالج بالداخل 
ومنهم املستشار الصحي لعدد من 
الرؤساء األميركيني السابقني ومنهم 
رونالد ريجني، الى جانب بروفيسور 
متخص���ص في التأم���ني الصحي 
وآخرين في الضمان الصحي وأداء 

يختص باملؤمت���ر أوضح القطان 
أن احلكوم���ة تبنت املؤمتر وقال: 
لقد مت توجي���ه الدعوة إلى وزير 
الصحة ولكن قد يكون لديه نظرة 
مختلفة للموض���وع وقد حتدثت 
إليه وب���ني لنا ان املوضوع مدرج 
لدى الوزارة والتي بدأت بتطبيقه 
في جزء من خدمات الوزارة وهو 
املخت���ص بعالج العق���م، وأعتقد 
أن ه���ذه خطوة ايجابية، ونتمنى 
أخذ املوض���وع بصورته التي مت 
طرحها خالل املؤمتر، كونها صورة 
مشرقة جاءت من قبل خبرات عريقة 
طبقت ه���ذه النظم بدول متقدمة. 
ومن جانب���ه بني أمني عام املؤمتر 
د.خليل اليوس���في ان تبني فكرة 
التغيي���ر والتطوير ف���ي مفهوم 
التنمية ودفع عجلتها يكون باقتناء 
الفكرة واالقتناع بها واإلسراع في 
تنفيذها، وذلك إميانا من اجلميع 
بالضرورة احلتمية للبدء بالتنمية، 
والتي ينتج عنها فوائد عدة أهمها 
رق���ي اخلدمات الصحي���ة املقدمة 
واألبحاث، وتوفير ميزانيات ضخمة 
على الدولة الستخدامها في تنمية 
أخرى، وكذلك حل مشاكل العالج 
باخلارج بصورة جذرية، وتطوير 
الكوادر والكفاءات الطبية احمللية، 
واملس���اهمة في إنعاش االقتصاد 

احمللي.

»خلك طبيعي« 
في »الصحافيين« اليوم

تستضيف جمعية الصحافيني 
الكويتية في الثامنة من مس���اء 
الي���وم أنش���طة حمل���ة »خلك 
طبيعي« للتوعية بأمراض ضغط 
الدم والتي تطلقها وتتبناها شركة 
ايكويت للبتروكيماويات بالتعاون 
مع وزارة الصحة العامة من اجل 
بناء مجتمع كويتي صحي وسليم 
برعاية وكال���ة براند للخدمات 
االعالمية املتكاملة. ويسر جمعية 
الصحافي���ني ان تدع���و الزمالء 
اعضاء اجلمعية وعائالتهم الى 
االستفادة من هذه اخلدمة املجانية 
التي توفرها حملة »خلك طبيعي« 
والتواجد مبقر اجلمعية مبنطقة 
الشويخ لالستفادة من الفحص 
الطبي املجاني والدعوة عامة ملن 

يريد احلضور.

وتطوير املستشفيات، باإلضافة 
إلى اثنني من اخلب���راء من مالطا 
لديهم جتربة فعليه الحتواء العالج 
باخلارج وحتويله للداخل. وإحدى 
التجارب املطروحة تتمثل في عمل 
أكثر من كلية طب بالدولة بالتعاون 
القط���اع اخل���اص وال يكون  مع 
األمر حكرا على الكلية احلكومية. 
وأضاف: علينا نحن أن جنمع كل 
هذه األمور املتش���عبة في بوتقة 
واحدة لنصل إلى أن يكون لدينا 
ليس فقط مستشفيات على مستوى 
عاملي وإمن���ا لدينا نظ���ام كامل، 
وهذا يعتبر نوعا من اخلصخصة 

التنموية التي تساهم في خلق نظام 
صحي متطور يعيد ثقة املريض في 
اخلدمات الصحية. وأشار القطان 
إلى أن العالج باخلارج يكلف الدولة 
أكثر من نصف مليار دينار، ميكن 
تقليصها إلى النصف واالستفادة 
بالنصف اآلخر في مجاالت البحث 
العلمي، بعمل مراكز بحثية تعزز 
البحث الصحي ورصد  من مجال 
اإلحصائيات الدقيقة عن مختلف 
األمراض. وبني القطان أن العالج 
ف���ي الداخل فك���رة وجدت صدى 
كبيرا ل���دى أعضاء مجلس األمة، 
والكثير منهم طلب عمل جلس���ة 

حوارية بينهم وبني اخلبراء األجانب 
للوق���وف على جتاربهم، موضحا 
أنهم يش���عرون بأهمية مش���كلة 
العالج باخلارج، وكونهم سياسيني 
ومشرعني فهم متحمسون لالنتقال 
من حالة الفوضى السياسية ملناقشة 
أشياء ليست من األولويات ألمور 
ذات أولوية أكثر مثل قطاع التنمية، 
حيث هناك ميزانية للتنمية ووزير 
التنمية وخطط تنموية، مش���يرا 
إل���ى أن قطاع التنمية في الصحة 
من األولويات وهذا ما وافق عليه 
أعضاء مجل���س األمة أيضا. وعن 
التعاون م���ع وزارة الصحة فيما 

جانب من توقيع اتفاقية التعاون مع مستشفى جروب أورموند ستريت

حنان عبدالمعبود
في اط��ار تطوير اخلدمات 
الطبي��ة في مجال امراض الدم 
والس��رطان لالطفال وجراحة 
االعصاب، وقعت وزارة الصحة 
امس اتفاقية تعاون مع مستشفى 
جريت اورموند ستريت لالطفال 

في لندن.
وقال وزير الصحة د.هالل 
الس��اير في مؤمت��ر صحافي 
»متاشيا مع خطط الوزارة في 
تطوير اخلدمات الصحية بتوفير 
خدمات متطورة وعلى مستوى 
عال من اجلودة، متت االستعانة 
بفرق طبية من املؤسسات ذات 
الش��هرة واملصنفة عامليا مثل 
العاملية واملؤسسات  اجلامعات 
غير الربحية، لتطوير اخلدمات 
الصحية التخصصية والتدريب 
والتعلي��م لتقليل تكلفة العالج 
باخلارج خاصة في مجال القلب 

والسرطان واالطفال«.
وأضاف »قمنا والوفد املرسل 
من قبل الوزارة بزيارة ملدينة 
لن��دن باململك��ة املتح��دة منذ 
عدة أش��هر، ومت االتفاق على 
االستعانة بخدمات الفريق الطبي 
البريطاني العامل في مستشفى 
جريت اورموند ستريت لألطفال 
للمساعدة في إعداد فريق طبي 
كويت��ي يعنى بع��الج امراض 
الس��رطان وكذل��ك االهتمام 
بالع��الج التلطيفي لهذا املرض 
في مستش��فى بن��ك الكويت 
الوطني لالطفال ومستش��فى 
حسني مكي جمعة، وأشار إلى 
مذكرة تفاه��م مت توقيعها بني 
وزارة الصحة ومستشفى جريت 
اورموند ستريت لالطفال )لندن( 
اململكة املتحدة في نهاية العام 
املاضي، تهدف إلى ضمان اعلى 
مس��توى من الرعاية الصحية 
لالطفال املصابني بالس��رطان 
داخل الكويت وذلك من خالل 
اخلدمات التي يقدمها مستشفى 
جريت اورموند ستريت لالطفال، 
مشيرا أن هناك زيارة أخرى قام 
بها فريق م��ن جوش للكويت 
أعقبه��ا زيارة فري��ق مراجعة 
ف��ي يناير املاض��ي، حيث قام 

الوفد بزيارات إلى مستش��فى 
البنك الوطني لالطفال ومركز 
حسني مكي جمعة ومركز فيصل 
السلطان واجتمع مع املسؤولني 
بها وذلك لتقييم الوضع ثم اجتمع 

مع املسؤولني بالوزارة.
وذكر انه بعدها قدمت جوش 
مقترحات مبدئية وزيارات أخرى 
في فبراير وم��ارس املاضيني 
لتقدمي مس��ودة اتفاقية اولية، 
واستمرت املناقشات والتعديالت 
واملراجع��ات بينها وبني وزارة 
الصحة حت��ى مت اكتمال عقد 
االتفاقي��ة التي وقع��ت اليوم 

)امس(.
وأوضح ان االتفاقية تتضمن 
أن يق��وم مستش��فى جريت 
اورموند ستريت لالطفال بتقدمي 
اخلدمات التالية: مراجعة وتقدمي 
املشورة خلدمات امراض الدم 
والسرطان لدى االطفال، مبا في 
ذل��ك اطقم االطباء والتمريض 
وذلك لوضع من��وذج للرعاية 
املشتركة لتقدمي اخلدمات على 
املس��توى نفس��ه من اجلودة 
في اململكة املتحدة، وتش��مل: 
متطلب��ات التدري��ب للطاق��م 
الطب��ي االكلينيك��ي املختص 
في أمراض الدم واألورام لدى 
األطفال ووضع برامج تدريبية 
مناسبة لتلبية هذه املتطلبات، 
والترتيب��ات اخلاصة بتحويل 
املرضى إلى مستشفيات جوش 
بلن��دن، وحتديث سياس��ات 
العمل والبروتوكوالت العالجية 

والبرامج لتحسني نوعية الرعاية 
املقدم��ة ملرضى ام��راض الدم 
والسرطان لالطفال، اضافة الى 
وجود فريق متعدد التخصصات 
بصورة شهرية واملشاركة في 
الرعاية الطبية والتوعية الصحية 
للمرضى ومراجعة اخلدمات التي 
تقدمها املختبرات مبا في ذلك 
خدمات التشخيص املؤكدة، وعقد 
املؤمترات عن بعد لدعم تقدمي 
اخلدمات والتدريب والتطوير 

املهن��ي في الكوي��ت.
من جهته، وجه وكيل وزارة 
الصحة الشكر إلى البنك الوطني 
لدعمه اللوجستي هذا املشروع، 
مش��يرا الى ان وزير الصحة 
د.هالل الس��اير ق��ام باختيار 
افضل املؤسسات الطبية العاملية 
للقيام بتدريب االطباء الكويتيني 
ولالس��تفادة من خبراتها في 
مجال عالج سرطان الدم لدى 
االطفال. من ناحيتها، اش��ادت 
مديرة مستشفى جريت اورموند 
لندن  س��تريت لالطفال ف��ي 
باخلدم��ات الطبية التي تقدمها 
في مستش��فى البنك الوطني 
قائلة ان هن��اك تطورات هائلة 
في الطب وطرق العالج، ومن ثم 
فإن مجال عالج اورام االطفال 
يحت��اج إلى التطوي��ر ليواكب 
التطور العلمي. من جانبه، قال 
الوكيل املساعد للخدمات الطبية 
املس��اندة د.قيس الدويري ان 
قيمة العقد تبلغ 6 ماليني و450 

الف جنيه استرليني.

بقيمة 6 ماليين و450 ألف جنيه إسترليني لتقليل تكلفة العالج بالخارج

اتفاقية للتعاون بين »الصحة« ومستشفى 
جريت أورموند ستريت لألطفال في لندن

البحوة: شهر توعوي مشترك بين إدارة 
التمريض ووزارة المالية في مجمع الوزارات

يبدأ اليوم بواقع 3 أيام في يونيو 

حنان عبدالمعبود
اعلنت مدي���رة ادارة تعزيز الصحة د.عبير 
البحوة ان االدارة ممثلة بأطبائها وفنيي التغذية 
وبعض املوظفني سيشاركون في انشطة الشهر 
التوعوي الصحي الذي تنظمه ادارة التمريض 
بوزارة الصحة، واملقام في وزارة املالية مبجمع 

الوزارات.
وذكرت د.البحوة ان االنشطة ستبدأ من اليوم 
الثالثاء في متام الس���اعة 10 صباحا، وستقام 
ثالث مرات خالل يوني���و اجلاري اي كل يوم 
ثالثاء ابتداء من اليوم، واحملاضرة االولى حتت 
عنوان »امراض القلب« ويحاضر فيها اطباء من 
ادارة تعزيز الصح���ة د.مي اجلالل ود.ألطاف 

احلربي، واحملاض���رة الثانية بعنوان »ارتفاع 
ضغط الدم« ويحاضر فيها د.وفاء الش���ايجي 
ود.سعود الشرقاوي، والثالثة واالخيرة بعنوان 
»امراض ارتفاع السكر في الدم« ويحاضر فيها 

د.ليلى الفزيع ود.شيرين جابر.
وبينت د.البح���وة ان هناك معرضا صحيا 
توعويا سيقام على هامش األنشطة، بتنسيق 
من ادارة تعزيز الصحة، وستقوم ادارة التمريض 
بتوفير فريق عم���ل من املمرضني واملمرضات 
لقياس الضغط والسكر للحضور مجانا، كما 
سيتم توزيع مطبوعات توعوية وبروشورات 
خاصة وع���رض افالم وثائقي���ة توعوية عن 

االمراض املزمنة.

)أسامة البطراوي(فيصل الدويسان يتابع وقائع املؤمتر

)أسامة البطراوي(لقطة تذكارية أمام املركز


