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الشيخ فيصل احلمود لدى استقباله د.عبدالكرمي جعفر 

الساير أعفى الصيادين من رسوم 
تأمين الخمسين دينارًا

الحمود: الرعاية الصحية محل تقدير عالمي

أشاد سفيرنا لدى األردن الشيخ فيصل احلمود باخلدمات التي 
تقدمها وزارة الصحة للمواطنني.

وقال لدى استقباله امني سر مجلس وكالء وزارة الصحة د.عبدالكرمي 
جعف���ر ان اخلدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنني واملقيمني تعبر 

عن حرص القيادة الكويتية على توفير افضل رعاية صحية.
وافاد الشيخ فيصل بأن الرعاية الصحية التي يتلقاها املواطن 

الكويتي محل احترام وتقدير عاملي.
واشار الى دور اخلبرات الطبية والتمريضية االردنية في تعزيز 

وتطوير هذه اخلدمات.

أعلن البنك األهلي عن تنظيمه حملة للتبرع 
بالدم حيث كان في مقدمة املشاركني اإلدارة العليا 
واملدراء واملوظفني في البنك األهلي، وقال البنك 
في بيان صحافي ان هذه اخلطوة تأتي حرصا 
منه على التواصل مع مؤسسات املجتمع املدني، 
ودعما للجهود الكبيرة التي يقوم بها بنك الدم 

املركزي لتوفير احتياجات املرضى.
وبهذه املناس���بة، قالت مدي���رة العالقات 
العامة بالبنك ومنظمة احلملة سحر الذربان: 
»إن مبادرة البنك األهلي هذه تأتي من إميانه 
بضرورة املساهمة في املشاريع اخليرية تعزيزا 
ملسؤولياته االجتماعية جتاه الوطن«، مضيفة: 
»وقد أسعدني احلضور الكبير وإقبال املوظفني 
عل���ى التبرع، الذين كانوا س���بب جناح هذه 
احلملة الذي يعد جناحا لسياسة البنك املتبعة 

واملتمثلة في القيام ب���دوره االجتماعي جتاه 
الوطن الغالي الكويت«. 

وأشارت الذربان إلى أن حملة التبرع بالدم 
تعد واجبا إنسانيا نقوم به خلدمة املواطنني 
وسد احلاجة لدى بنك الدم عند الضرورة ألن 
هناك من هم بأمّس احلاجة للتبرع، موضحة 
أن التبرع بالدم له الكثير من الفوائد الصحية 
الت���ي تعود على املتبرع والتي تس���اعد على 

جتديد دمه.
من جانبهم، ش���كر أعضاء فريق بنك الدم 
املركزي إدارة البنك األهلي الكويتي على هذه 
املبادرة وأشادوا بتعاونه املستمر مع بنك الدم، 
مشيرين إلى أن البنك األهلي الكويتي له تاريخ 
مشرف لدعمه ومساعدته جلهات كثيرة وهو 

من املؤسسات السباقة في خدمة املجتمع.

الذربان: التبرع بالدم واجب إنساني لخدمة المواطنين
البنك األهلي استضاف بنك الدم

مسؤولو »األهلي« مع متطوعي احلملة

حنان عبدالمعبود
اصدر وزي����ر الصحة د.هالل 
الساير قرارا وزاريا جديدا يقضي 
بتخفيض وحتديد القسط السنوي 
للضم����ان الصحي ال����ذي تقدمه 
العاملني في  الوزارة للصيادين 
حرفة »صيد االسماك« وتعديله من 
خمسني دينارا الى خمسة دنانير 
وذلك احلاقا للقرار الس����ابق في 
املادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 
1999، وال����ذي اضيف اليه فقرة 
جديدة حتت رق����م 5 الى الفئات 
الواردة باملادة األولى من القرار 

الوزاري رقم 222 لسنة 2000.
وجاء قرار د.الساير في لفتة 
انسانية جديدة سبقه قرار بقانون 
حمل رقم 75 لعام 2010 والقاضي 
بتخفيض الضمان الصحي لعمال 
احليازات الزراعية من خمس����ني 
دينارا الى خمسة دنانير، والذي 
اصدر في الثامن عشر من الشهر 
املاضي، تبعه ايضا قرار وزاري 
آخر يقضي باعفاء االطفال مرضى 
السرطان من غير الكويتيني من 
رسوم التحاليل والعالج، وقرار 
باعفاء العاملني في وزارة الصحة 
وأبنائهم من غير الكويتيني من 
رس����وم األشعة والعالج، اضافة 
الى القرار الذي اصدره بالسماح 
بصرف عدد من االدوية جلميع 
الوافدين بعدما كانت ال تصرف 

اال للكويتيني فقط.
وم����ن جه����ة اخ����رى اصدر 
د.الس����اير قرارا وزاريا يقضي 
بنقل تبعية جميع فنيي التعقيم 
العاملني في عيادات االسنان في 
املراكز الصحية ومراكز االسنان 
التعقيم  الى شعب  التخصصية 
باملستشفيات باملناطق الصحية 
الت����ي يعملون به����ا ويتم تقدمي 
اخلدمات اخلاصة بالتعقيم ملراكز 
االسنان التخصصية عن طريق 

د.هالل الساير 

التعقيم باملستشفيات  ش����عبة 
التابعني لها وذلك من خالل ارسال 
العدد الالزم م����ن فنيي التعقيم 
شهريا وبصفة دورية وبالتناوب 
بني فنيي التعقييم العاملني بشعبة 
التعقيم باملستشفى، مضيفا في 
القرار ان تقوم ممرضات عيادات 
االسنان باملراكز الصحية بعملية 
تعقيم آالت وادوات االسنان وفق 

املعايير املعمول بها.
كما نق����ل د.الس����اير تبعية 
املوظفني العاملني في املستشفيات 
واملراكز الطبية التخصصية في 
مج����االت )الس����كرتارية الطبية 
– الس����جالت الطبي����ة – فني����ي 
التعقيم – اخلدمة االجتماعية – 
التغذية واالطعام( فنيا واداريا 
الى مدراء املستشفيات واملراكز 
الطبية التخصصية، تبعه قرار 
حمل رقم 147 والقاضي باعتماد 
املرافقة لهذا  التنظيمية  الالئحة 
القرار بشأن الشروط والضوابط 
الواجب توافرها في كل املؤسسات 
العالجية )مستشفيات – مراكز 
طبية – مستوصفات( والعيادات 
اخلاصة مؤسسات املهن املعاونة 
الطبي  القطاع  ف����ي  الطب  ملهنة 

االهلي.


