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عبداللطيف الشرهان

بعض املساحيق والكرميات واالدوات املستخدمة في الصالون شاش وابر طبية تستخدم في العمليات اجلراحية

مما يش���كل خطرا على صحة 
املواطنني واملقيمني وسالمتهم، 
أنه ستتم احالة جميع  مؤكدا 
محاض���ر املخالف���ات للجهات 
املختصة التخ���اذ االجراءات 

القانونية الالزمة.
وحث الش���رهان في ختام 
تصريحه جمه���ور املواطنني 
واملقيمني على ضرورة التعاون 
مع بلدي���ة احملافظة من خالل 
أو  االبالغ ع���ن اي ش���كاوى 
ح���االت مماثلة وكل ما يتعلق 
بعمل البلدية مش���يرا الى ان 
االجهزة الرقابية سوف تأخذها 
بع���ني االعتب���ار وعلى محمل 
اجلد وس���تكون باملرصاد لكل 
من يح���اول العبث بصحتهم 
وس���المتهم من اج���ل حتقيق 
الربح السريع واكد ان القانون 
سيطبق على اجلميع دون اي 

استثناء.

تبني ان الصالون ميارس العمل 
باس���تخدام ترخيص جتاري 

لشخص متوفى.
وقال الشرهان في تصريح 
صحاف���ي مت اصدار امر الغلق 
االداري للصالون وحترير 10 
مخالفات كان منها 5 محاضر 
مخالفات للعامالت فيه ملزوالتهن 
العم���ل دون احلص���ول على 
الشهادات الصحية، مشيرا الى 
ان فريق املفتشات كشف خالل 
عمليات التفتيش ان الصالون 
ميارس العمل بدون ترخيص 
صح���ي مما اس���تدعى حترير 

محضر مخالفة بذلك.
واضاف أنه مت حترير محضر 
مخالفة ملزاولة نشاط غير مصرح 
به وهو اجراء عمليات جراحية 
بالصال���ون دون ادنى مراعاة 
التي  لالش���تراطات الصحية 
البلدية  اقرتها لوائح وانظمة 

حسب ما جاء بادعائها فضال 
عن عدم حصولها على املؤهالت 
العلمي���ة املتخصصة بذلك او 
تصاريح م���ن وزارة الصحة 
العام���ة الى جانب عدم حملها 
الش���هادة الصحية التي تثبت 
خلوها من االمراض املعدية كما 

جاء ذلك على خلفية الشكوى 
التي تقدمت بها احدى املواطنات 
املتضمن���ة قي���ام الصال���ون 
العملي���ات اجلراحية  باجراء 
التجميلية للسيدات دون ادنى 
مراعاة لالشتراطات الصحية 
وما قد تس���ببه هذه العمليات 
غير املرخص���ة من مضاعفات 
وامراض معدية ونتائج وخيمة 
العامة ولتقصي  على الصحة 
احلقيق���ة ودح���ض اجلانب 
الكيدي كلف الش���رهان فريق 
املفتشات للكشف على الصالون 
موضوع الشكوى حيث تبني 
من خ���الل التفتيش انه معهد 
صحي وصالون سيدات ويقوم 
بالفع���ل بالعمليات اجلراحية 
التجميلي���ة بواس���طة احدى 
العامالت التي ادعت انها دكتورة 
وعند مواجهتها بفريق املفتشات 
ادعت انها فني جتميل وليس 

ادارة تراخيص  أعلن مدير 
اخلدمات ومدير ادارة التدقيق 
ومتابعة اخلدمات البلدية بفرع 
بلدية محافظة حولي بالوكالة 
عب���د اللطيف الش���رهان عن 
متكن االجهزة الرقابية املتمثلة 
باملفتشات الصحيات من ضبط 
النسائية في  احد الصالونات 
الفن���ادق يق���وم باجراء  احد 
العمليات اجلراحية التجميلية 
للسيدات واستخدام العديد من 
االبر الطبية والكرميات والشاش 
والعقاقي���ر وامل���واد املخدرة 
التي تس���تخدم في  واالدوات 
العمليات اجلراحية ومت ارسال 
عينات منه���ا ملختبرات وزارة 
العام���ة لتقرير مدى  الصحة 
قانونية التصريح باستخدامها 
مشيرا الى انه مت حترير )10( 
مخالفات واص���دار امر الغلق 

االداري للصالون.

غلق صالون يقوم بالعمليات الجراحية التجميلية للسيدات في أحد الفنادق
بعد أن تقدمت مواطنة بشكوى ضده

الش�رهان: العامل�ة ادعت  أنه�ا دكتورة 
واتضح أنها ال تحمل أي مؤهالت أو شهادة خلوها 
من األمراض والترخيص باسم شخص متوفى


