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د.إبراهيم العبدالهادي

د.يوسف العوضي

)قاسم باشا(محمود العبدالهادي ود.سامي سلهب 

تدشين حملة للتبرع بالدم في »األميري« غداً
حنان عبدالمعبود

صرح استشاري امراض الدم والمشرف 
عل���ى حمل���ة التبرع بالدم بمستش���فى 
االميري د.حسن الجعفر بأنه تحت رعاية 
مدي���ر منطقة العاصمة الصحية د.عادل 
الخترش وحضور مدير مستشفى االميري 
د.ن���ادر العوضي ونائبة المدير د.افراح 
الصراف س���تفتتح غ���دا االربعاء حملة 
التبرع بالدم بمستش���فى االميري وذلك 

في الساعة التاسعة صباحا وتستم��ر حتى 
الساع��ة الثاني��ة عشرة ظه��را ولم��دة 
يومي�����ن وذ��لك في المدخل الرئيس���ي 

للمستشف��ى.
وأوضح د.الجعفر اهداف الحملة قائال: 
نهدف الى امرين من خالل حملة التبرع 
التبرع  بالدم بمستشفى االميري وهما: 
اثناء الحملة وتسجيل اسماء المتبرعين 
لالس���تدعاء عند الحاجة مم���ا يعد ذلك 

المخزون االس���تراتيجي للدم في حالة 
الحاجة اليه وخاصة في الفصائل النادرة 
للدم، مش���يرا الى انه من المستحيل في 
بعض االحي���ان الحصول على الفصائل 
النادرة في وقت الحوادث والكوارث، مؤكدا 
أنه في حالة تس���جيل المتبرعين سيتم 
استدعاء اصحاب الفصائل النادرة والذين 
سيتم تسجيلهم في سجل الحملة مما يعني 

انقاذ حياة المرضى والمصابين.

العوضي: خبير زائر يجري جراحات معقدة
ويناظر أكثر من 140 حالة بمستشفى ابن سينا

املنه���ج من نح���و عامني قام 
خاللها باس���تضافة نحو 15 
ف���ي اجراء  طبيبا س���اهموا 
العمليات اجلراحية  عشرات 

وتشخيص مئات احلاالت.
وع���ن اح���دث األجه���زة 
املستخدمة في املستشفى اكد 
د.العوضي ان وزارة الصحة 
قامت بتوفير كل ما يستلزم 
من اجهزة ومعدات طبية، مبينا 
انها قامت من قبل اشهر قليلة 
بتوفير عدد 2 ميكروسكوب 
من افضل امليكروس���كوبات 
العالم، وتعمل  على مستوى 
حالي���ا على دراس���ة بعض 
املناقصات لشراء أجهزة أخرى 

للمستشفى.

الدول،  التش���ريعات مبختلف 
يؤدي حتما إلى نوع من التطور، 
حيث االقتباس من تشريع آلخر، 
وما يهمنا أن نسلط الضوء على 
الوسيلة القانونية التي مبوجبها 
صدرت قواع���د اآلداب الطبية، 
ففي لبنان مثال كانت املراسيم 
هي التي حتدد القواعد القانونية 
املتعلقة باآلداب الطبية، وارتقت 
هذه الوسيلة القانونية وهي اآلن 
في مكتبة القانون وبالفعل في 
الكويت هناك مرسوم بقانون، 
وفي لبنان قان���ون صادر عن 
التش���ريعية، وأهمية  السلطة 
ه���ذه النقطة للمش���رع جاءت 
االلتزامات املفروضة  من خالل 
على األطباء بش���كل عام والتي 
تتعلق بطبيعة املهنة، طاملا هناك 
قوانني تتعلق بآداب املهنة األخرى 
اخلاصة باملهندسني واحملامني 
أما بالنسبة للطبيب  وغيرهم، 
فاملوضوع يتميز بالتشريع عن 
النقطة املش���تركة  غيره بينما 
تتعل���ق باملس���ؤولية املهنية 
حيث القواع���د العامة تتضمن 
أن أي شخص مسؤول عن عمله 

وطبيعة مهنته«.
وتاب���ع د. س���لهب موضحا 
أن القوانني والتش���ريعات وان 
اختلف���ت من دول���ة ألخرى إال 
أنه���ا تتفق في تنظي���م العمل 
الذي يصب ف���ي صالح العامل 
في احلقل الطبي من طبيب أو 
فرد من هيئة متريضية أو فني أو 
صيدلي، أو املريض، مستعرضا 
أهم التشريعات مبختلف الدول 

في هذا اجلانب.

الطبي���ب الزائر لم حتدد بعد 
حيث سيقوم الطبيب بتحديدها 
بن���اء على حج���م اخلطورة 
البالد،  وصعوبة أجرائها في 
حيث سيتم استثناء احلاالت 
العادية وستقتصر العمليات 
اجلراحية على احلاالت املعقدة 
واحلرجة الت���ي غالبا ما يتم 
ابتعاثها للخارج، الفتا الى ان 
العمليات اجلراحية املنتظر 
أجراؤه���ا ال تقتص���ر عل���ى 
املواطنني وإمنا تش���مل أيضا 

الوافدين والبدون.
وأكد العوضي ان استقدام 
االطب���اء من اخلارج ليس���ت 
بالسياس���ة اجلدي���دة على 
املستش���فى اذا انه يتبع هذا 

مثل تقاري���ر وزارة اخلارجية 
األميركية عن حقوق اإلنسان، 
والتي تقع ضمنها حقوق املريض، 
مما يدل على أن هناك اهتمامات 

دولية عاملية بهذا اجلانب«.
وألن الكويت طرف في العديد 
من االتفاقيات واملعاهدات العاملية، 
فان ه���ذا يجعلنا جزءا من هذه 
الدولي���ة، واملجتمع  املنظومة 
الدول���ي ككل بكل فئ���ات لديه 
اهتمامات بهذا اجلانب، ولهذا جاء 

اختيارنا لهذا املوضوع الهام. 
ومن جانبه أعرب د. سلهب 
عن سعادته بوجوده باجلمعية 
الطبي���ة للمرة الثاني���ة إللقاء 
محاضرة، مشيرا إلى أن احملاضرة 
السابقة كانت تختص بحقوق 
الطفل في الرعاية والصحة، مبينا 
أن محاضرة اليوم تهتم مبحور 
اآلداب الطبية، وتطور القوانني 
بشكل عام في كل الدول وخاصة 

في الكويت ولبنان وفرنسا.
ب���ني  التفاع���ل  وق���ال »إن 

اخلارجية للمستشفى، موضحا 
أن ع���دد العمليات اجلراحية 
التي سيتم اجراؤها في وجود 

في نصه يدعو الى احترام مواثيق 
وأخالقيات العمل الذي سيقوم 

به الشخص«.
وب���ني العبدالهادي أن هناك 
الكثير من التحديات التي تواجهنا 
في هذه الفترة مما دعا لضرورة 
التطرق لهذا األمر، مش���يرا إلى 
أن االنفتاح واحلداثة العصرية 
جعلت هناك الكثير من وسائل 
اإلعالم مثل احملطات الفضائية 
التي تعج باألطباء الذين يخرجون 
للجمهور عبر برامج متنوعة، مما 
يضع على عاتقنا التزام احترام 
هذه املواثيق، وكذلك اشار الى 
عص���ر املعلوم���ات واالنترنت 
والبحوث املتعلقة سواء بالوراثة 
أو الصفات الوراثية والتي متت 
لألخالق الطبية بش���كل وثيق، 
والعديد من املعاهدات واالتفاقيات 
الدولية التي متت حلقوق اإلنسان 
مثل حقوق الطفل، حقوق ذوي 
اإلعاقة وغيره، وقال »نحن من 
موقعنا نراقب ما يحدث عامليا 

حنان عبدالمعبود 
كش���ف رئيس قس���م املخ 
واألعص���اب في مستش���فى 
ابن سينا د.يوسف العوضي 
عن زيارة خبير من اجنلترا 
للمستشفى خالل الفترة من 20 
الى 27 يونيو اجلاري، مبينا 
أن الزيارة تأتي للمشاركة في 
اجراء بعض العمليات اجلراحية 
احلرج���ة وفحص العديد من 

املرضي داخل القسم.
ف���ي  وأك���د د.العوض���ي 
تصريح صحافي أن الطبيب 
الزائ���ر س���يقوم بفحص ما 
يقارب ال� 20 حالة في اليوم 
الواحد الى جانب مشاركته في 
فحص حاالت أخرى بالعيادة 

حنان عبد المعبود
أعرب مدير إدارة الش���ؤون 
القانونية بوزارة الصحة محمود 
العبدالهادي، عن امتنانه للدور 
الذي تقوم به اجلمعية الطبية 
الكويتية بإتاحة الفرصة لطرح 
موضوع مهم يختص بشريحة 
كبي���رة من العامل���ني بالقطاع 
الصحي من أطباء وأفراد من املهن 
الطبية املساعدة، من خالل الندوة 
التي أقيمت باجلمعية وألقى فيها 
د.سامي سلهب محاضرة حتت 
عنوان »أخالقيات وآداب مزاولة 

مهنة الطب«.
وأضاف العبدالهادي في كلمة 
له في بداية الندوة »من اجليد 
أن يتواجد معنا د.سلهب اليوم 
وهو أس���تاذ القانون العام في 
كلية احلقوق باجلامعة اللبنانية، 
واملتخص���ص في عل���م اإلدارة 
القانونية،  اإلداري���ة  واألبحاث 
ول���ه العديد م���ن املؤلفات عن 
األخالق الطبية وأخالقيات املهنة، 
واملؤسس���ات الطبية واألخطاء 

الطبية«.
وتابع »إن تاريخ أخالقيات 
الس���نني من  املهنة ميتد ملئات 
بداية القسم، وقبل أن يكون هناك 
قانون ينص على أخالقيات املهنة، 
حيث كان هناك عرف بني األطباء 
من القدم عبر القس���م، وكل ما 
يحتويه من احترام مبادئ الطب 
واملهنة منذ أن يقسم الطبيب على 
ممارسته للمهنة وبداية عمله بها، 
مثلما هو احلال للوزراء وأعضاء 
مجلس األمة الذين يؤدون قسما 
ملزما قبل بدء عملهم، وهذا القسم 

العبدالهادي: االنفتاح والحداثة من أهم التحديات 
العصرية الموجبة لطرح المعايير الدقيقة للعمل

في ندوة الجمعية الطبية تحت عنوان »أخالقيات وآداب مزاولة مهنة الطب«

ال�دول  بمختل�ف  التش�ريعات  بي�ن  التفاع�ل  س�لهب: 
التط�ور إل�ى  حتم�ًا  يؤدي�ان  آلخ�ر  تش�ريع  م�ن  واالقتب�اس 

وكيل »الصحة«: االتفاق مع 5 مستشفيات حكومية وخاصة
في ألمانيا لعالج مواطنينا بأسعار عالج المرضى األلمان

حنان عبدالمعبود
عقد وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم 
العبدالهادي اجتماعا مطوال بحضور ممثل 
عن ديوان اخلدم���ة املدنية، مع األطباء 
الدارسني في أملانيا لبحث املشاكل التي 
تواجههم واملتعلقة بدراستهم ومن أهمها 

االعتراف بالبورد األملاني.
 وق���ال د.العبداله���ادي في تصريح 
صحافي ان االجتماع جاء الس���تعراض 
املشاكل التي مت عرضها على صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد عند زيارته 
األخيرة إلى املاني���ا، الفتا إلى أن الوفد 
سيغادر إلى مدينة دوسلدورف لبحث 
إمكانية االتفاق مع مستشفيني ومصحة 
في مدينة كولون، مضيفا انه سيبحث 

االتفاق مع احد املستشفيات اجلامعية 
في بون، ولفت إلى إن املستشفيات التي 
سيتم االتفاق معها في ميونيخ تبلغ 5 
مستش���فيات جامعية منها 4 حكومية 
ومستشفى واحد خاص وهو مستشفى 
معروف مبس���تواه الطبي، مؤكدا على 
مجانية توصيل املرضى ذهابا وعودة 
من والى املطار، مشيرا إلى أن األسعار 

ستكون وفق أسعار املرضى األملان.
وزاد د.العبداله���ادي في تصريح ل� 
»كونا«، ان الوزارة تسعى بشكل حثيث 
الى تطوير العنصر البشري من خالل 
التعاون مع اجلانب االملاني في مجاالت 
الدقيقة والتعليم  الطب والتخصصات 
العالي وغيرها من اخلدمات الصحية، 

مؤكدا ان املسؤولني األملان يسعون أيضا 
الى تعزيز العالقات الطبية مع الكويت 
وعلى استعداد تام لتقدمي كل التسهيالت 
املمكنة للطلبة املبتعثني للدراسة ومنحهم 
نفس املستوى العلمي لالطباء واملتدربني 
االمل���ان، اضافة الى س���عيهم الى تقدمي 
افض���ل اخلدم���ات الصحي���ة للمرضى 

الكويتيني.. 
من جانبهم اعرب االطباء املبتعثون 
عن شكرهم للدكتور العبدالهادي وملدير 
املكت���ب الصحي في املانيا د.س���ليمان 
احلربش على جهوده ف���ي تنظيم هذا 
اللقاء لبحث ومناقشة احتياجات الطلبة 

املبتعثني.
بدوره قال د.س���ليمان احلربش ان 

االجتماع جمع نحو 56 طبيبا وطبيبة 
من املبتعثني من مختلف التخصصات 
الطبية وحض���ره وكيل وزارة الصحة 
املساعد للخدمات االهلية د.راشد الرشود 
ورئيس املكتب الثقافي في سفارة الكويت 
في باريس فايز الكندري ومراقبة البعثات 
الدراسية في ديوان اخلدمة املدنية امل 
الشطي وعدد من املسؤولني االملان، مضيفا 
ان زي���ارة د.العبدالهادي واملس���ؤولني 
ستساعد الكويت في تقدمي خدمة افضل 
ورعاية مميزة للمرضى اضافة الى تعزيز 
االستثمارات في مجاالت الصحة وتنميتها 
وتبادل اخلبراء وتعليم االطباء الكويتيني 
وتقدمي كل التس���هيالت املمكنة للطلبة 

املبتعثني للتخصص.

الفحيحيل،  يف  اجلزيرة  طريان  حجوزات  مكاتب  بزيارة  ل  تفضَّ
الفروانية، حويل، اجلهراء، مدينة الكويت، الشويخ، مطار الكويت 

الدويل )على مدار الساعة وطوال األسبوع( أو وكيل سفرك

إحِجز اآلن:  jazeeraairways.com    إتَِّصل على 177  

 باإلضافة إىل 40 كجم
جمانًا ألمتعتك املسجلة

د.ك ابتداًء من

أبوظبي - البحرين
بريوت - الدوحة - دبي

د.كابتداًء من

حلب - اإلسكندرية - َعمان
أسيوط - دمشق - دير الزور

الهور - األقصر - مشهد - الرياض

ابتداًء من

إسطنبول - جدة 
شرم الشيخ

 -   يتوفر العرض للحجز بني يوم األحد 20 يونيو يف الساعة 00:01 ويوم
اخلميس 24 يونيو 2010 يف الساعة 23:59

-  يتوفر العرض للسفر بني يوم األحد 20 يونيو ويوم السبت 31 يوليو 2010
- ُيطبق العرض فقط عند حجز رحلة الذهاب

- ُتطبق الشروط واألحكام املعتمدة

أسعار تشمل الضرائب لشهري يونيو ويوليو 

د.ك


