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اعلن الوكيل املساعد للشؤون 
الفنية في وزارة الصحة د. خالد 
الس����هالوي امس تطبيق نظام 
الطبي للمبلغني عن  االرش����اد 
الهاتف  الط����وارئ عبر  حاالت 
قبل وصول س����يارة االسعاف 

في اكتوبر املقبل.
الس����هالوي في  واوض����ح 
تصريح ل� »كون����ا« ان النظام 
اجلديد سيك��ون ف��ي البداي��ة 
باللغتي��ن العربي��ة واالجنليزي��ة 
مضيف��ا ان خلدمة االستشارة 
للمرضى او ذويهم فور وقوع 
الطوارئ وتقدي��م االرشادات عبر 

الهاتف دورا فعاال تتوقف عليه حياة املرضى.
وذكر انه مت تنفيذ دورات تأهيلية عدة للطواقم 
الفنية والطبية مبشاركة خبراء اجانب للتدريب على 
هذا النظام التي س����يتم تش����غيله في اكتوبر املقبل 
على مدار الس����اعة مبينا ان املتدربني س����يحصلون 
على ش����هادات عاملية معتمدة بعد تخرجهم من هذه 

الدورات.

وقال د. الس����هالوي ان الدورات 
س����تكون جلميع العاملني في قسم 
العمليات والذين يصل عددهم الى 
70 فني طوارئ طبية مؤكدا ان ادارة 
الطوارئ الطبية تسعى الى تقدمي 
خدم����ات االنق����اذ والرعاية الطبية 
الطارئة وفق اساليب فنية وسلوكية 

متطورة تلبي احتياجات الواقع.
واكد س����عي وزارة الصحة الى 
تقدمي خدمة ذات كفاءة عالية بهدف 
تقليل االضرار الناجتة عن احلوادث 
واالمراض الطارئة والكوارث مبينا 
انه سيتم االنتقال الى نظام االتصاالت 
الرقمي اجلديد وتطبيق نظام متابعة 
حركة سير س����يارات االسعاف مع نظام االتصاالت 

اجلديد في القريب العاجل.
يذكر ان هناك ش����خصا واحدا على االقل يتوفى 
يوميا في الكويت بسبب حوادث السيارات والدراجات 
الناري����ة في حني يصاب من ثالثة الى اربعة تقريبا 
يوميا جراء هذه احل����وادث وتتلقى ادارة الطوارئ 

الطبية نحو 300 بالغ يوميا.

د.خالد السهالوي

وكيل اإلعالم يتسلم درع »كويتي وأفتخر« من ضاري الوزان وعلي املهناالشيخ فيصل املالك يتلقى درعا تذكارية من الشيخ جابر بندر اجلابر

جانب من حملة »ايكويت« للتوعية بأمراض ضغط الدم

المالك: »كويتي وأفتخر« استقطب نخبة من الشباب المبدع في شتى المجاالت

»إيكويت« تتابع التوعية بأمراض ضغط الدم
حنان عبدالمعبود

ضمن برنامجها املتنوع حلملتها 
املجتمعية الشاملة للتوعية بأمراض 
ضغط الدم »خلك طبيعي«، تتابع 
ايكويت للبتروكيماويات  شركة 
زياراتها م����ع فريق طبي متكامل 
من وزارة الصحة الى العديد من 
الديوانيات في جميع احملافظات 
لنش����ر رس����الة احلملة الصحية 
في املجتمع، حي����ث ينظم فريق 
شركة ايكويت بالتعاون مع فريق 
طبي متكام����ل من وزارة الصحة 
الدم ومستوى  فحوصات ضغط 
سكر الدم لرواد الديوانية لتزويدهم 
باالستشارة الطبية املتوافقة مع 
كل حالة لتغيير حياتهم نحو مزيد 

من الصحة والوقاية.
وق����ال نائب رئيس ش����ركة 
ايكويت للشؤون الفنية ورئيس 
ايكوي����ت للمس����ؤولية  فري����ق 
املجتمعي����ة محمد آل ب����ن علي: 
التي  القضايا الصحية  »تش����كل 
يواجهها املجتمع الكويتي محورا 
ايكويت  رئيس����يا جلهود فريق 
للمسؤولية املجتمعية الذي يتولى 
اطالق احلمالت املجتمعية، حيث 
اننا لهذه السنة وفي حملة »خلك 

طبيعي« نلقي الضوء على أمراض 
ضغط الدم التي ال تظهر لها أعراض 
واضحة جتعلنا ننتبه حلدوثها. لذا 
تشدد حملة »خلك طبيعي« على 
ضرورة القيام بالفحص الدوري 
اتباع نظام  الدم وأهمية  لضغط 
حياة س����ليمة من غ����ذاء صحي 
ورياضة وجتنب التوتر والقلق«. 
وقد زارت احلملة ديوانيات مبارك 
املطي����ري ف����ي الرقة، وس����عود 
الشالحي في الفروانية وديوانية 
حسن العوضي في مبارك الكبير، 
حيث رحب أصحاب هذه الدواوين 

باحلمل����ة وأبدوا تعاونهم الكبير 
مع فعالياتها، حيث صرح سعود 
الشالحي بأنه سعيد باستضافة 
ايكويت »خل����ك طبيعي«  حملة 
لتع����م الفائدة على أبناء منطقته 
ليحصلوا على أكبر قدر من اإلفادة 
من هذه الفحوصات الطبية، كما 
صرح املطيري والعوضي مبدى 
فائدة مثل حمالت كهذه على رفع 
التوعية الصحي����ة في املجتمع. 
وقد شهدت هذه الزيارات امليدانية 
تفاعال حيويا من جميع روادها مع 

نشاطات الفحوصات الطبية.

أثنى وكيل وزارة االعالم الشيخ فيصل املالك على مشروع »كويتي 
وأفتخر« مؤكدا انه يستحق الدعم من كل اجلهات، جاء ذلك خالل استقبال 
املالك لرئيس اللجنة املنظم����ة مللتقى »كويتي وأفتخر« ضاري الوزان 
يرافقه العضو املتطوع باملشروع علي املهنا، وتسلم منهما درعا تذكارية 
باسم امللتقى. وأشاد املالك باملشروع الذي استقطب نخبة من الشباب 
الكويتي املبدع في املجاالت كافة وسلط الضوء على اجنازاتهم. وأكد ان 
لدى شبابنا إمكانات بشرية وعلمية تستحق التقدير والثناء والدعم من 
كل اجلهات احلكومية واخلاصة، الس����يما أنها تعد ثروة للوطن متمنيا 

لهم التوفيق ملواكبة كل ما هو جديد من العطاء الشباب املتميز.
من جهة اخرى، استقبل املالك في مكتبه صباح أمس الرئيس الفخري 
للجنة هوكي اجلليد الش����يخ جابر بندر اجلابر يرافقه أمني سر اللجنة 
الشيخ نواف حمد املبارك اللذين عرضا عليه برنامج عمل اللجنة للموسم 
املقبل ومخططات لتنشيط رياضة الهوكي على اجلليد وترويجها لدى 

الشباب الكويتي بفئاته العمرية كافة.
ونوه املالك باللجنة والقائمني عليها، مشيرا الى انها حققت اجنازات 
مهمة في زمن قياسي ال يتعدى السنوات األربع، وقدم الضيفان للوكيل 

املالك درعا تذكارية باسم اللجنة تقديرا جلهوده ودعمه املتواصل.

أكد أن لجنة هوكي الجليد حققت إنجازات مهمة في وقت قياسي

السهالوي: إرشادات طبية عبر الهاتف 
للمبلغين عن الطوارئ

»الصحة«: تجهيز 50 سيارة إسعافستقدم باللغتين العربية واإلنجليزية بداية من أكتوبر المقبل
وتنسيق بين المستشفيات استعدادًا للصيف

المسعفون الوافدون يطلبون مساواتهم بالكويتيين

اعلن مس����ؤول مدي����ر ادارة الطوارئ الطبي����ة د.فيصل الغامن 
عن جتهيز 50 سيارة اس����عاف والتنسيق مع اقسام احلوادث في 
املستشفيات القريبة من خطوط السفر السريعة استعدادا ملوسم 
الصيف والسفر. وقال د.الغامن ل� »كونا« ان فترة الصيف وموسم 
السفر تشهد العديد من احلوادث، خصوصا حوادث الطرق، مؤكدا 
س����عي االدارة الى تقدمي خدمة ذات كفاءة عالية من خالل انتشار 
جغرافي تقوم عليه عمالة مدربة واسطول حديث وشبكة اتصاالت 

متطورة ووعي مجتمعي في التصرف اثناء الطوارئ.

حنان عبدالمعبود
ناشدت مجموعة من املس����عفني الوافدين وزير الصحة د.هالل 
الساير مساواتهم باملسعفني الكويتيني في اقرار بدل القيادة، مبينني 
ان املس����عفني الكويتيني مت اقرار البدل لهم منذ س����نتني، مشيرين 
الى ان اجلهد الذي يبذل من قبل املسعف سواء كان كويتيا او غير 
كويتي واحد، مشيرين الى انهم يبذلون اجلهد في حال وجود حالة 
طارئة للوصول بسرعة إلسعاف املصابني واملرضى مما يضطرهم 
الى عبور االشارات الضوئية احلمراء احيانا والقيادة بسرعة فوق 
املعدل إلنقاذ حياة املرضى. وبني املسعفون انه في حال وقوع حادث 
لسيارة االسعاف فإن الوزارة حتملهم كل التكاليف لالصالح نظرا 
لعدم وجود تأمني على السيارات، كما ناشد املسعفون الوافدون الوزير 
العمل على مترير وصرف املستوى االول للمسعفني الوافدين الذي 

اقره الديوان منذ اربع سنوات اسوة باملسعفني الكويتيني.


