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بروفيسور بلجيكي يزور مركز البابطين
للحروق والتجميل األسبوع المقبل

العسعوسي: جراحات معقدة 
يجريها الفريق الكندي

في »الصدري« الشهر المقبل
ف����ي وزارة  كش����ف مس����ؤول 
الصحة ع����ن زيارة س����يقوم بها 
بروفيس����ور بلجيكي متخصص 
بجراحات جتمي����ل وترميم الثدي 
)بع����د االصابة بالس����رطان( الى 
مركز البابطني للحروق والتجميل 
بداية االسبوع املقبل. وقال رئيس 
املركز د.احمد الفضلي ل� »كونا« ان 
البروفيسور سيجري خالل زيارته 
عددا من عمليات ترميم الثدي ما 
بعد السرطان ملريضات كويتيات عن 
طريق نقل شريحة ميكروسكوبية 
اضافة الى تقدمي االستشارات الطبية 
لبعض احل����االت املرضية املعقدة 
 وتدريب الطواقم الطبية على احدث
الطرق العالجية املس����تخدمة في 

العالم.

واشار د.الفضلي الى زيارة اخرى 
س����يقوم بها اواخر الشهر اجلاري 
بروفيس����ور بريطاني متخصص 
بالتجميل واحلروق، مؤكدا ان زيارة 
اخلبراء واالستشاريني الى الكويت 
التي  املادية  النفقات  هدفها تقليل 
تتكبدها الدولة في عالج املواطنني 
باخلارج والتخفيف من مشقة السفر 

عن املرضى وذويهم.
وذك����ر ان الكوي����ت تتميز في 
منطق����ة اخلليج بوجود نخبة من 
االطباء من ذوي اخلبرة في مجال 
جراح����ة التجميل ال����ى جانب ما 
تساهم به استضافة االستشاريني 
العامليني من ذوي االختصاص في 
تطوير اخلدمات الصحية في البالد 

واكتساب خبرات جديدة.

حنان عبدالمعبود
أك���دت نائبة مدير مستش���فى الصدري د.رمي 
العسعوس���ي ان الفريق الكن���دي املكلف بإدارة 
املستش���فى الصدري فنيا، يقوم بعمله على أكمل 

وجه.
وقالت العسعوس���ي في تصريح صحافي ان 
الفريق الكندي املوجود في الوقت احلالي والذي 
يقوم بتش���خيص احل���االت املرضي���ة املوجودة 
باملستشفى يتكون من مجموعة من األطباء املختصني 
بالتشخيص واملعاجلة السريرية فقط، موضحة 
انه مع حلول الش���هر املقبل س���يكتمل اجلروب 
حيث سيستقبل املستشفى مجموعة من االطباء 
اجلراحني املتخصصني في جراحة أمراض القلب 
للكبار واألطفال، ليقوموا بإجراء العمليات اجلراحية 
املعقدة، وكذلك يقومون بتدريب العاملني باملستشفى 

تنفيذا لالتفاقية املبرمة معهم.

الفوزان التقى المهنئين بعيد الفطر المبارك

استقبل مدير عام املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية م.علي 
الفوزان مبكتبه صباح امس 
املهنئني بعيد الفطر املبارك 
حضره ع���دد م���ن قياديي 
وموظفي املؤسسة، إضافة الى 
مسؤولي وقياديي الوزارات 

واملؤسسات األخرى.
حي���ث ج���رى خ���الل 
التهاني  االس���تقبال تبادل 
والتبريكات بهذه املناسبة 
اعادها اهلل علين���ا باليمن 

والبركات.

م.علي الفوزان مستقبال د.صالح املضحي وإحدى املهنئات

الساير لـ »األنباء«: سنستأنف القرارات 
التصحيحية بـ»الصحة« خالل الفترة المقبلة

الحماد يحسم تعيين أمين عام أمانة األوقاف 
ووكيل العدل و5 وكالء مساعدين قريباً

6 أبراج ملحقة بالمستشفيات لرفع السعة السريرية 30% خالل أربع سنوات نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية استقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد

)سعود سالم( د.هالل الساير مستقبال املهنئني 

)محمد ماهر( املستشار راشد احلماد مستقبال أحد املهنئني  

الوزير احلماد يتلقى التهاني من أحد قياديي الوزارة

جانب من املهنئني

املستشار راشد احلماد خالل لقائه املهنئني

املستشار راشد احلماد ود.عادل الفالح

د.هالل الساير وفيصل الدوسري وقيس الدويري

الزميلة حنان عبداملعبود مهنئة الوزير الساير

والفرواني���ة والصب���اح والرازي 
ومبارك الكبير ومت إنش���اء مراكز 
لإلس���عاف على الطرق السريعة 
بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي 
وإنشاء مختبرات للڤيروسات في 
املناطق الصحي���ة دعما للمختبر 
الرئيسي في الشعب ومتت توسعة 
حوادث مستشفى العدان بشكل كبير 
ومت افتتاح )10( مراكز صحية في 
األشهر السابقة. مشيرا إلى أن ما 
تشهده وزارة الصحة في تدشني 
عدد كبير من املشاريع الكبيرة يأتي 
في إطار تنفي���ذ اخلطة اإلمنائية 
للدول���ة حي���ث س���تتم مضاعفة 
السعة الس���ريرية من خالل بناء 
)8( مستشفيات عمالقة حيث تبلغ 
السعة السريرية ملستشفى جابر 
األحمد )1100( سرير، وسيتم بناء 
)6( مستشفيات على شكل أبراج 
ملحقة باملستشفيات لزيادة السعة 
السريرية بنسبة )30%( وذلك وفق 
أربع  برنامج تأهيلي سيستغرق 
سنوات، وسيتم تأهيل مستشفى 
ال���والدة احلال���ي بس���عة )600( 
سرير وأيضا إعادة تأهيل كل من 
مستشفى الصباح � العدان � اجلهراء 
� األمي���ري على أن يتم اجناز تلك 
املشاريع بشكل متكامل بعد ست 
سنوات لتستوعب الزيادة احلالية 

واملستقبلية في عدد السكان. 

في املستشفيات مع الهيئة الكندية 
لالعتراف، وأيضا مت وضع خطة عمل 
واضحة املالمح مليكنة املستشفيات 
خالل الس���نتني القادمتني أس���وة 
الرعاية الصحية األولية،  مبراكز 
باإلضافة إلى ذلك رفع نسبة أسرة 
العناية املركزة في املستش���فيات 
الى النسبة العاملية بنسبة )%5( 
مع جتهيزها بأحدث التقنيات وقد 
مت تشغيلها اآلن في املستشفيات 
العامة وجار العمل على اجنازها في 

املستشفيات التخصصية.
أنه متت  الدوس���ري  وأوضح 
زيادة الطاقة السريرية في كل من 
مستشفى الفروانية بواقع )270( 
سريرا ومستشفى اجلهراء )240( 
العدان )245( ومركز  ومستشفى 
الش���يخة بدرية األحم���د للعالج 
الكيماوي )131( ومستشفى صباح 
األحمد للقلب )20( ومركز سلمان 
الدبوس للقلب )70( ومركز غنيمة 
أحمد الغامن لألطف���ال واألمراض 
الوراثي���ة )156( والعناية املركزة 
في مستشفى الصباح )10( وتوفير 
)50( ماكين���ة غس���يل كلى ملركز 
محمد اخلزام لغسيل الكلى ومثلها 
ملركز غسيل الكلى في الفروانية، 
مشيرا الى أن الوزارة تعمل على 
جتهيز مواقف متعددة األدوار في 
كل من مستشفى اجلهراء والعدان 

� الصيادلة(  الفنيون   � التمريض 
للتشجيع على اإلنتاج، والتعاقد 
للمرة األول���ى مع الكوادر الطبية 
املساندة من خالل القطاع اخلاص 
مما وفر على وزارة الصحة اجلهد 
وامل���ال والوقت، مث���ال على ذلك 
التمريض واملختبرات  مناقصات 
والصيدلة لتشغيل املراكز الصحية 

فترة ثانية مسائية.
وأضاف أن وزارة الصحة عملت 
على رف���ع كفاءة اخلدمة الصحية 
من خالل س���د النقص الشديد في 
األطباء عن طريق برنامج الزيارات 
القصيرة واستضافة أكثر من )300( 
طبيب استشاري عاملي في مختلف 
التخصصات الطبية من أشهر املراكز 
الصحية ملعاينة احلاالت املرضية 
وتقدمي املشورة والعالج باإلضافة 
إل���ى إجراء العملي���ات اجلراحية 
الكويتي  الطبي  الفريق  مبشاركة 
وإلقاء احملاضرات العلمية إلكساب 
الكادر الطبي العامل في مستشفيات 
العلمية،  وزارة الصحة اخلبرات 
كما مت إب���رام اتفاقيات مع مراكز 
صحية عاملية أكادميية إلدارة بعض 
املستشفيات طبيا وعالجيا منها 
ميجيل غ���وش � تورنتو � جون 
هوبكنز � ميونخ � لوس اجنيليس 
� سان ديغو � ميامي، كما أنه جار 
إنش���اء النظام الوطني لالعتراف 

حنان عبدالمعبود
أك���د وزي���ر الصح���ة د.هالل 
الس���اير ل� »األنب���اء« أن الوزارة 
ستس���تأنف املزيد م���ن القرارات 
الفترة  الهامة التصحيحية خالل 

املقبلة.
جاء هذا عقب اس���تقبال وزير 
الصحة د.هالل الساير صباح أمس 
املهنئني بعيد الفطر، حيث حرص 
قيادي���و الوزارة عل���ى احلضور 
الذي اس���تقبلهم  الوزير  وتهنئة 
ال���وزارة باإلنابة د.قيس  ووكيل 
الدويري، ومدي���ر إدارة العالقات 
الدوسري، وحضر  العامة فيصل 
الوكالء املساعدون وعلى رأسهم 
الوكيل املساعد للشؤون القانونية 
عبد الكرمي جعفر، والوكيل املساعد 
للش���ؤون املالية محمد العازمي، 
الفنية  والوكيل املساعد للشؤون 
د.خالد السهالوي، والوكيل املساعد 
لشؤون اخلدمات األهلية د.راشد 
الرش���ود، وغيرهم، كذلك مديرو 
املناطق الصحية واإلدارات املركزية، 
ومديرو املستشفيات ونائبوهم، 

واألطباء
 واستقبلت الوزارة املراجعني. 
بعد ان التزم املوظفون بالدوام بعد 
إجازة العيد ولم تش���هد الوزارة 
ح���االت غياب تذك���ر، وذكر مدير 
إدارة العالق���ات العام���ة واإلعالم 
الدوسري  بوزارة الصحة فيصل 
أن وزارة الصح���ة ستس���تأنف 
العمل  العلمية وورش  املؤمترات 
بعد أن توقفت بسبب إجازة عيد 
الفطر وشهر رمضان حيث سيشهد 
نهاية الشهر اجلاري افتتاح املؤمتر 
الس���نوي لطب وجراحة  العلمي 
العيون »الب���ورد الثالث جلراحة 
العيون« تليه )6( مؤمترات و)4( 
ورش عمل في شهر أكتوبر املقبل، 
مبينا أن وزارة الصحة تقيم هذه 
العمل بهدف  املؤمت���رات وورش 
اطالع الطاق���م الطبي في الكويت 
على احدث ما توصل إليه العلم في 
أفرع الطب وإكساب الطاقم الطبي 
املهارات العلمية من خالل االحتكاك 
باالستش���اريني الزوار الذين يتم 
اس���تقدامهم من اخلارج من اكبر 
املراكز الطبية التخصصية إللقاء 
احملاضرات العلمية واملشاركة في 
معاينة احلاالت املرضية وإجراء 
العمليات اجلراحي���ة في الورش 
العلمية. وبني الدوس���ري أن هذا 
النش���اط العلمي يسير جنبا الى 
جنب مع خطة اإلصالح الصحي التي 
اعتمدتها الوزارة للتنفيذ من خالل 
برامج عمل ف���ي مختلف قطاعات 
الوزارة وم���ن أهم هذه اإلجنازات 
تنمية الكوادر الفنية من خالل الدفع 
الطبية لقيادة األقسام  بالكفاءات 
الطبي���ة، وتطبيق الالمركزية في 
املناطق الصحية من خالل لوائح 
مالية وإدارية ملزيد من الصالحيات، 
ووض���ع ق���رارات تنظيمية تدفع 
إلى زيادة  مبختلف التخصصات 
اإلنتاجية مث���ل القرارات املتعلقة 
باخلفارات ورؤساء األقسام ومديري 
املستشفيات، وإعادة تنظيم معهد 
الطبية،  الكويت لالختصاص���ات 
وإقرار ك���وادر مالي���ة )األطباء � 

أسامة أبوالسعود
استقبل نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير العدل واألوقاف 
والش���ؤون اإلسالمية املستشار 
راش���د احلماد مبكتب���ه بوزارة 
الع���دل صب���اح أم���س املهنئني 
بعيد الفطر السعيد من موظفي 
الوزارتني وحرص وكيل وزارة 
األوقاف والش���ؤون اإلسالمية 
د.ع���ادل الفالح ووكي���ل وزارة 
العدل باإلنابة د.محمد األنصاري 
والوكالء املساعدون على احلضور 
وتقدمي التهاني للوزير وطمأنته 
على سير العمل بعد إجارة عيد 

الفطر.
هذا وباشر املوظفون عملهم في 
مجمع الوزارات في مختلف إدارات 
العدل واألوقاف، حيث  وزارتي 
بدت الوزارتان وكأنهما خليتا نحل 
في اليوم األول للدوام بعد عيد 
الفطر وبدت معظم املكاتب ممتلئة 

باحلضور إال قلة قليلة.
وعلى صعيد متصل، كشفت 
مصادر مطلعة ان نائب رئيس 
العدل  ال���وزراء ووزير  مجلس 
واألوقاف والش���ؤون اإلسالمية 

املستشار راشد احلماد سيحسم 
مع مجلس الوزراء خالل الفترة 
القليلة املقبلة األسماء املرشحة 
لسد الشواغر اإلدارية العليا في 
مختلف اجلهات التي تقع حتت 

س���لطات الوزير احلماد وأهمها 
تعيني وكيل وزارة العدل واألمني 
العام لألمانة العامة لألوقاف وعدد 
من الوكالء املساعدين منهم وكيل 
مساعد في بيت الزكاة وآخر في 

األمان���ة العامة لألوقاف ووكيل 
مساعد في وزارة العدل ووكيل 
األوقاف للشؤون الثقافية ووكيل 
مساعد في الهيئة العامة لشؤون 

القصر.


