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مستشفى »غريت أورموند ستريت« البريطاني يبدأ 
العمل بمستشفى البنك الوطني لألطفال غدًا

لتقديم المشورة لخدمات أمراض الدم والسرطان

يشارك في اجتماع الدورة الـ 57 بالقاهرة 3 أكتوبر المقبل

لالطف���ال املصابني بالس���رطان 
وتطوي���ر اخلدم���ات الصحية 
والتدريبي���ة  التخصصي���ة 
والتعليمية، اضافة الى التقليل من 
تكلفة العالج في اخلارج خصوصا 
القلب والس���رطان  في مج���ال 
واالطفال من خالل االس���تفادة 

من اخلبرات العاملية.
م���ن جان���ب آخ���ر، كش���ف 
د.الدوي���ري عن زي���ارة فريق 
طبي من »مستش���فى شيكاغو« 
من الواليات املتحدة االثنني املقبل 
بهدف تقييم خدمات طب وجراحة 
االعصاب وتقدمي املشورة الفنية 
لالرتقاء وتطوير مجال امراض 

وجراحة االعصاب.
وكشف عن االنطالقة الكاملة 
الكندية لرعاية  جلامعة ميغيل 
مرض���ى القلب في املستش���فى 
الصدري الشهر املقبل بعد ان مت 
عقد اجتماع موسع بني قيادات 
املستش���فى الصدري والفريق 
الكندي مت التباحث فيه حول الدعم 
املتكامل وزيارة االست���شاريني 
واستراتي�������جية العمل في مجال 
امراض وجراحة القلب فضال عن 
الدبوس  تغطية خدماتهم ملركز 

ألمراض القلب.

وذكر ان التعاون مع اخلبرات 
العاملية سيس���اعد الكويت على 
تقدمي خدمة افضل ورعاية مميزة 
للمرض���ى عالوة عل���ى تعزيز 
وتنمية االستثمارات في مجاالت 
الصحة وتبادل اخلبراء وتعليم 
االطباء الكويتي����ني وذلك ضمن 
تطلع الوزارة لتوثي�����ق التعاون 
املشترك في مجال الصحة والعلوم 
الطبية الت���ي تعتبر ذات أهمية 

للطرفني.
وأكد د.الدويري حرص وزارة 
الصحة على ضمان تقدمي اعلى 
الرعاية الصحية  مس���توى من 

أعلن���ت وزارة الصح���ة بدء 
العمل مبستشفى »غريت اورموند 
س���تريت« البريطان���ي غدا في 
مستشفى البنك الوطني لالطفال 
لتطوير اخلدمات الصحية وفقا 
الت���ي وقعتها وزارة  لالتفاقية 

الصحة في يونيو املاضي.
وقال وكي���ل وزارة الصحة 
باالناب���ة د.قي���س الدويري في 
تصريح ل� »كونا«: ان مستشفى 
»غريت اورموند« سيقدم خدمات 
طبية ف���ي مجال ام���راض الدم 
والسرطان لالطفال على مدى ثالث 
سنوات فضال عن اعداد فريق طبي 
كويت���ي مؤهل في عالج امراض 

السرطان والعالج التلطيفي.
ان  د.الدوي���ري  واض���اف 
املستشفى سيعمل على مراجعة 
وتقدمي املشورة خلدمات امراض 
الدم والسرطان لدى االطفال لوضع 
منوذج للرعاية املشتركة لتقدمي 
اخلدمات على املس���توى نفسه 
من اجلودة في اململكة املتحدة، 
فضال عن حتديث سياسات العمل 
والبروتوكوالت العالجية لتحسني 
نوعية الرعاية املقدمة من خالل 
تواجد فريق بريطاني ذي مستوى 

عال متعدد التخصصات.

د.قيس الدويري

د.ماجدة القطان

مكتب شرق المتوسط للصحة العالمية: جميع 
مختبرات شلل األطفال معتمدة عدا مختبر الكويت

حنان عبدالمعبود
كشف تقرير حديث أعده املكتب اإلقليمي لشرق 
املتوسط ملنظمة الصحة العاملية، والذي سيتم 
مناقشته في اجتماع الدورة السابعة واخلمسني 
للجنة اإلقليمية لشرق املتوسط والذي يقام في 
القاهرة في الفترة م���ن 3 إلى 6 اكتوبر املقبل، 
ان مختب���ر الكويت لم يت���م اعتماده مثل باقي 

مختبرات املنطقة.
وجاء في التقرير الذي سيناقشه وزراء الصحة 
بدول اإلقليم، وأعد حتت عنوان »تقرير مرحلي 
حول استئصال شلل األطفال«، ان جميع مختبرات 
ش���بكة املختبرات اإلقليمية معتمدة متاما من 
منظمة الصحة العاملية اال مختبر الكويت، الذي 
مت اعتماده اعتمادا مبدئيا. كما ذكر التقرير انه 
في جميع دول اقليم ش���رق املتوسط باستثناء 

الكويت، لبنان، املغرب، وجيبوتي، كان معدل 
حتقيق املؤش���ر الثاني جلودة الترصد للشلل 
الرخو احلاد أقل من الهدف الذي يبلغ 80% على 

الصعيد االقليمي.
وكانت »األنباء« قد اشارت في اعداد سابقة إلى 
أكثر من تقرير أعده خبراء من منظمة الصحة 
العاملية، وكذلك وفد بريطاني قاموا جميعا بعمل 
تقييم الداء مختبر الصح���ة العامة، وخرجوا 
بتوصيات في أكثر من اجت���اه لتقومي املختبر 
وحتس���ني ادائه، إال أن تلك التوصيات لم يتم 
االلتفاف إليها أو تنفيذ أي من بنودها الكثيرة 
وأهمها فحص PCR اخل���اص بڤيروس التهاب 
الكبد الڤيروسي، والذي امر وزير الصحة د.هالل 
الساير بسرعة البت في شأنه منذ اشهر طوال، 

ولم يتم اعتماده إلى اآلن.

تطبيق عملية إخالء وهمي جزئي لمركز البحر غدًا ومستشفى الرازي األربعاء

»الصحة«: تطبيق المرحلة الثالثة لخطة إخالء المستشفيات غدًا

القطان: دورتان بمستشفى الحرس الوطني في السعودية
بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز لالرتقاء بالخدمات الصحية

 أعلنت ادارة الطوارئ الطبية عقد دورتني مت������تاليتني لعدد 18 
طبيبا للعناية مبص������ابي احلوادث ابتداء من اليوم بالت�����عاون 
مع جامعة امللك عبدالعزي�������ز مبست����شفى احلرس الوطني في 

السعودية املمثل االقليمي لكلية اجلراحني األميركية.
وأوضح���ت مدي���رة االدارة الفنية عضو جلنة التن��س���يق 
والت�����دريب د.ماجدة القطان ف���ي تصريح ل� »كونا« امس ان 
الدورتني هدفهما تأهيل االطباء للعمل كمدربني مس���تقبال حيث 
تس���عى الوزارة خالل الس���نوات املقبلة الى جعل جميع أفراد 
طاقم التدريب م���ن الكوادر الطبية الكويتي���ة وجعل الكويت 
مرك���زا معتمدا للتدريب ومرخصا م���ن كلية اجلراحني والقلب 

األميركية مستقبال.
وذكرت د.القط���ان ان تنظيم هذه الدورات يأتي اس���تكماال 
للتع���اون مع جامعة امللك عبدالعزي���ز ملدينة احلرس الوطني 

الطبية خلطة تدريب األطباء والكادر الفني الطبي املعاون والتي 
تؤهل املجتازين للحصول على رخصة دولية من كلية اجلراحة 

والقلب األميركية.
واكدت ان هذه الدورات تساهم في االرتقاء والنهوض باخلدمات 
الصحية في مختلف املجاالت حيث انها س���اهمت بشكل كبير 
في اطالع املشاركني على أحدث السبل والبروتوكوالت العاملية 
للتعامل األمثل مع مثل حاالت مصابي احلوادث، مشيدة بتعاون 
االشقاء في الس���عودية من خالل مشاركتهم وتدريبهم لالطباء 

في الكويت.
وتعد هذه ال���دورات مجدولة ضمن خط���ة ال�����وزارة التي 
وضع������ت وف���ق منهجية عامل�����ية بهدف رفع مس���ت������وى 
الطواقم الط�����بية حيث بدأت الوزارة في تطب�����يق هذه اخلطط 

منذ عام 2008.

اكبر لسيارات ومراكز اإلسعاف 
في مختل����ف املناطق واخلطوط 
السريعة من ضمن خطط الوزارة 
لتطوير القطاع الصحي في البالد. 
وقال الغامن ان إنشاء وافتتاح مثل 
هذه املراكز يسهم في تطوير أداء 
رجال الطوارئ الطبية حيث تعمل 
بشكل كبير على تغطية اكبر قدر 
من املناطق خدمة للمواطن واملقيم 
في البالد على حد س����واء، معربا 
عن خالص شكره للتبرع الكرمي 

من بيت التمويل الكويتي.
يذكر ان وزارة الصحة تعتزم في 
مرحلة الحقة إنشاء مراكز جديدة 
الساملي  البالد في طريق  شمالي 
والصبية وأم العيش، إضافة الى 
إنشاء مركز خلدمة طريق منطقة 
كبد، إضافة الى انه مت االتفاق مع 
وزارة الداخلية على جتهيز طبي 
ملروحية تنقل املصابني في احلوادث 
املناطق  الطارئة م����ن  واحلاالت 
الى  البعيدة  احلدودية واملناطق 
املستشفيات لتلقي العالج الالزم. 
وتدل االرقام واالحصائيات على ان 
شخصا على االقل يتوفى يوميا في 
الكويت بسبب حوادث السيارات 
والدراجات النارية في حني يصاب 
من ثالثة الى اربعة تقريبا يوميا 

جراء حوادث أخرى.

الطارئة  الطبية  اإلنقاذ والرعاية 
وفق أس����اليب فنية وس����لوكية 
متطورة تلبي احتياجات الواقع، 
مؤك����دا حرص اإلدارة على تقدمي 
خدمة ذات كف����اءة عالية لتقليل 
الناجتة ع����ن احلوادث  األضرار 
واألم����راض الطارئ����ة والكوارث 
من خالل انتش����ار جغرافي تقوم 
عليه عمالة فنية مدربة وأسطول 
حديث وشبكة اتصاالت متطورة. 
وأوضح ان للتوسع واالنتشار في 
توزيع مراكز وسيارات اإلسعاف 
دورا فاعال ميكن ان تتوقف عليه 
حي����اة املرضى، مبينا ان املرحلة 
املقبلة ستشهد توسعا وانتشارا 

الى ذلك أعلنت وزارة الصحة 
عن بدء العمل في مركز إس����عاف 
الفحيحيل للتدخل العاجل اذ يعد 
ه����ذا املركز الثال����ث بعد مركزي 
جليب الشيوخ والرميثية اللذين 
افتتاحهما أخي����را بتبرع من  مت 
بي����ت التمويل الكويت����ي. وقال 
مدي����ر إدارة الطوارئ الطبية في 
الغامن  وزارة الصح����ة د.فيصل 
في تصريح ل����� »كونا« امس ان 
هذا املركز مزود بأربع س����يارات 
إس����عاف مجهزة بأحدث املعدات 
واألجهزة الطبية الالزمة فضال عن 
طواقم فنية مؤهلة. وذكر الغامن 
ان اإلدارة تسعى الى تقدمي خدمات 

مواقع من إدارة الطوارئ الطبية 
في كل مستشفى، فضال عن توزيع 
ضباط اتصال في كل مستش����فى 
حيث يقوم قسم العمليات في إدارة 
الطوارئ الطبية بعمل شبكة من 
االتصاالت الالسلكية تربط احلدث 
بش����بكة واحدة. وذكر انه سيتم 
تصنيف كل حالة حس����ب خطة 
الطوارئ التي مت وضعها من قبل 
اإلدارة مع املستش����فيات املعنية 
الطبي  الطاقم  باحلدث وسيقوم 
واإلداري والهيئة التمريضية في 
املستشفيات املعنية بإخالء املرضى 
الى مكان آمن. وأكد السهالوي ان 
عمليات اإلخالء الوهمي مستمرة 
بش����كل دوري لتفعيل دور إدارة 
الط����وارئ الطبية خالل احلاالت 
احلقيقية ملعرفة مدى اس����تعداد 
إدارة الطوارئ الطبية، مشيدا بدور 
الطبية وتفاني  الط����وارئ  إدارة 
أفرادها في العمل وحرصهم على 
حتسني اخلدمات للمحافظة على 
سالمة اجلميع. يذكر ان عمليات 
اإلخالء الوهمي واملجدولة ضمن 
جدول زمني ساهمت بشكل كبير 
ف����ي زيادة اخلبرات ل����دى أطباء 
احلوادث وفنيي اإلسعاف في مجال 
اإلنقاذ واالستفادة منها في التعامل 

مع إدارة احلاالت احلرجة.

 أعلنت وزارة الصحة تطبيق 
املرحل����ة الثالثة خلطة الطوارئ 
إلخالء املستشفيات التخصصية 
إدارة  غدا وذل����ك ضمن خط����ط 

الطوارئ الطبية.
وق����ال وكي����ل وزارة الصحة 
املساعد للش����ؤون الفنية د.خالد 
السهالوي في تصريح ل� »كونا« ان 
خطط اإلخالء واحلوادث الوهمية 
تعمل على تطوير مهارة العاملني، 
فضال عن زيادة وتكريس التعاون 

بني قطاعات الوزارة املختلفة.
واوضح د.السهالوي انه سيتم 
البدء في تطبيق عملية إخالء وهمي 
جزئي ملرك����ز البحر للعيون غدا 
االثنني، مبينا ان العملية الوهمية 
س����تكون بإخالء عشرة مصابني 
البحر من مختلف اإلصابات  من 
مبشاركة س����ت سيارات إسعاف 

و12 فني طوارئ طبية.
وأشار الى تطبيق خطة إخالء 
وهمي جزئي أخرى في مستشفى 
الرازي يوم األربعاء املقبل وهي 
عبارة عن انقطاع التيار الكهربائي 
داخل املستشفى، مبينا انه سيتم 
إخالء 12 مصابا من مختلف اإلصابات 
مبشاركة ست سيارات إسعاف و12 
فني طوارئ طبي����ة أيضا. وقال 
السهالوي انه سيتم توزيع قائدي 

الغان�م: ب�دء العم�ل بمرك�ز إس�عاف الفحيحي�ل للتدخ�ل العاجل

د.فيصل الغامن د.خالد السهالوي
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�شبيلية نظام �شقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

االلتزام بالتميز

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 


