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الساير افتتح مكتب فحص العمالة بالقاهرة

البحوه: ال سرقات لألدوية في العاصمة

مشروع العناية المركزة في »السارية« 
ينتظر »عدوى« جديدة ليتم استئنافه

»التمريض« تقيم ندوة عن الطب النووي

الدويري لالستفادة من الخبرات البلجيكية

القاهرة ـ هناء السيد
افتتح وزير الصحة د.هالل الساير مساء أمس 
األول مكتب فحص العمال���ة الوافدة الذي تقوم 
عليه الش���ركة الكويتية للخدمات العامة حتت 
إشراف املكتب الصحي الكويتي في القاهرة. وقال 
د.الساير في تصريح ل� »كونا« بهذه املناسبة: انه 
طبقا للقوانني والقرارات الوزارية املنظمة بشأن 
اإلقامة في الكويت فانه يتعني على الوافد ان يجري 
الكشف الطبي في بلده للتأكد من لياقته الصحية 
وخلوه من األمراض املعدية طبقا للمعايير التي 

تضعها وزارة الصحة بهذا الشأن.

وأوضح ان الوافدين من جمهورية مصر العربية 
لإلقامة في الكويت يستوجب عليهم اخلضوع لهذه 
اإلجراءات سواء كان الهدف من اإلقامة هو العمل 
أو لغيره من األسباب األخرى. وشدد على رغبة 
الوزارة في تنظيم عملية إجراء الكش���ف الطبي 
على الوافدين القادمني من مصر وإجراء الكشف 
وفقا للمعايير الطبية التي تقررها الوزارة وفي 
مرافق طبية مصري���ة متخصصة معتمدة لديها 
واستنادا لهذا فقد رأت الوزارة إسناد مهمة فحص 
تلك العمالة إلى الشركة الكويتية للخدمات العامة 

حتت إشراف املكتب الصحي الكويتي.

حنان عبدالمعبود
أكد رئيس مكتب اخلدمات 
الصيدالنية والسموم في منطقة 
العاصم���ة الصحية د.عصام 
خالد البحوه على عدم حدوث 
سرقة أدوية ومواد مخدرة من 

املستشفى االميري. 

الذي  واض���ح أن اخلب���ر 
تناولت���ه بعض الصحف منذ 
ايام ليس له أساس من الصحة، 
وقال البحوة: »فوجئنا بتداول 
خبر السرقة والذي ينأى عن 
احلقيقة، مما دعنا جلرد جميع 
العبوات اخلاصة بأدوية املواد 

العقلية  املخدرة واملؤث���رات 
ف���ي الصيدليات  املوج���ودة 
باملستشفى، وكذلك االجنحة 
والصيدليات واحلوادث ولم 
جند أي نقص فيها، وكذلك لم 
جند ما قد يثير الشك في وجود 

تالعب.

حنان عبدالمعبود
أعربت مصادر صحية مطلعة 
عن اس���تغرابها جت���اه التوقف 
املفاجئ في مشروع العناية املركزة 
مبستش���فى األمراض السارية، 
وبينت املصادر ان هذا التأخير 
املبالغ فيه ال يعني املستش���فى 
بعينه وإمنا يعني مستشفيات 
الكويت بالكامل، مشيرة الى ان 
مستشفى األمراض السارية أتى 
بثماره في أزمة انتشار جائحة 
انفلون���زا اخلنازي���ر ومن هذا 
املنطلق انص���ب االهتمام على 
تنفيذه، إال انه عاد وتوقف مرة 

اخرى.
وأش���ارت املصادر ان مطلب 
إقام���ة عناي���ة مرك���زة جديدة 
السارية  مبستش���فى األمراض 

للمرة األولى كانت عام 2003، إال 
ان األمر لم يلق االهتمام املطلوب 
الى عام 2007، حينما تبناه الوزير 
األس���بق عبداهلل الطويل، الذي 
بحث جديا، وحرك األمر ورقيا، 
ومع انتقال حقيبة الصحة لوزير 
آخر توقف املشروع ولم يلق أهمية 
إال مع اجتياح ڤيروس انفلونزا 
اخلنازير للعالم، واالحتياج امللح 
لغرف عناية مركزة باملستشفى 
التي كانت نتيجة نقصانها نقل 
احلاالت الى املستشفيات األخرى 
وهو وإن كان يتم حتت إجراءات 
احترازية ش���ديدة إال انه ميثل 
عنصر خط���ورة، حيث ان هذه 
املستش���فيات لم تقم ليسكنها 

املرضى باألمراض السارية.
وقالت املصادر ان طلب إجناز 

قسم العناية املركزة عاد بإحلاح 
منذ أكثر من عام، ومت تش���كيل 
أكثر م���ن جلنة وإصدار قرارات 
عن جل���ان فنية متخصصة، إال 
ان املش���روع عاد وتوقف مرة 
اخرى بس���بب »تعنت« بعض 
القيادي���ني جت���اه صراعاته���م 
الشخصية والتسبب في توقف 
مشروع مهم وحساس يتنامى 
االحتياج إلي���ه يوما تلو اآلخر 
مع اجتياح الكوارث الڤيروسية 
للعالم بدءا من سارس ومرورا 
بإنفلونزا الطيور ووصوال الى 
انفلونز اخلنازي���ر، وتطلعا ملا 
هو قادم، فهل تنتظر »الصحة« 
كارثة جديدة لتعيد تشكيل جلنة 
لتنفيذ املشروع ثم توقفه كاملعتاد 

دومنا انتهائه؟!

حنان عبدالمعبود
تقيم جمعية التمريض الكويتية اليوم ندوة 
تعريفية عن الطب الن���ووي في مقرها مبنطقة 

الساملية.
وقال رئيس اجلمعية كنعان العنزي ان هذه 

الندوة تقام ضمن أنشطة اجلمعية بهدف التعريف 
بالطب النووي واستخداماته املختلفة التشخيصية 
والعالجية، والتعريف باالقسام املوجودة حاليا 
في عدد كبير من املستشفيات ودور املمرض في 

هذا التخصص احليوي.

بروكس���ل � كونا: أكد وكيل الصحة املس���اعد 
للخدمات املس���اندة د.قيس الدويري امس اهمية 
االطالع على اخلدمات الطبية في بلجيكا لالستفادة 
من اخلبرات العاملية ونقلها للبالد ضمن خطة عمل 

وزارة الصحة لالرتقاء باخلدمات الصحية.
وقال الدويري في تصريح ل� »كونا« امس عقب 
زيارته عددا من املستش���فيات ان وزارة الصحة 
تتطلع الى تعزيز وتنمية االستثمارات في مجال 

الصحة وتبادل اخلبراء واالطباء لتطوير االنظمة 
الصحية في البالد.

وذكر الدويري انه تفقد مراكز طبية تخصصية 
في مجاالت ط���ب وجراحة االطف���ال والتجميل 
واحلروق وجراحات امل���خ واألعصاب والعيون 
والعظام لالطالع على امكاناتها الطبية والعالجية 
وقدراتها والتعرف عن قرب على بيئة العمل فيها 

ومستوياتها املهنية.

)ناصر عبدالسيد( د.هالل الساير يفتتح مكتب فحص العمالة الوافدة في القاهرة بحضور د.رشيد احلمد 

يوسف الرفاعي متحدثا في اللقاء

)محمد ماهر( الرفاعي يشارك السفير العراقي وعددا من احلضور تقطيع كيكة احلفل  العميد محمد الصبر يتوسط احلضور

معرض الكويت الدولي للمستشفيات المتميزة 
ينطلق غداً بمشاركة 50 مستشفى محلياً وعالمياً

حنان عبدالمعبود
اللجنة  أكد املتحدث باسم 
التحضيرية ملؤمتر ومعرض 
األول  الدول���ي  الكوي���ت 
للمستشفيات املتميزة د.محمد 
العتيبي ان تطوير اخلدمات 
الصحية اخلاصة يكون عبر 
االس���تفادة م���ن اإلمكانيات 
الفنية والبشرية للمستشفيات 
العاملية املتميزة، والتي تأتي من 
خالل تبادل الزيارات والتدريب 
لألطباء وعقد اتفاقيات الشراكة 
والدعم الفني بني املستشفيات 
احمللية اخلاصة ونظيراتها في 

الدول املتقدمة، مشيرا الى ان هذا األمر كان الهدف 
األساسي لتنظم ش���ركة يونيفرسال للمؤمترات 

واملعارض املؤمتر، والذي سيقام 
حتت رعاية وزير الصحة د.هالل 
الس���اير، في الفترة من 7 إلى 9 
الشهر اجلاري في فندق موڤنبيك 

باملنطقة احلرة.
واضاف العتيبي خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقده ظهر أمس في 
فندق موڤنبيك ان املؤمتر سيشهد 
مشاركة 50 مستش���فى محليا 
وعامليا م���ن الكويت واإلمارات 
والس���عودية واألردن ولبن���ان 
ومصر وتركيا واملانيا والواليات 
املتحدة وبريطانيا وسنغافورة 
والهند وتايالند وكوريا اجلنوبية، 
فضال عن ش���ركات التأمني الصحي والش���ركات 

املتخصصة بالعالج في اخلارج.

)سعد هنداوي( د.محمد العتيبي  

الرفاعي: تطوير مناهج »أكاديمية اإلعالم« 
لمواكبة احتياجات سوق العمل

رندى مرعي 
أطفأت األكادميية الدولية لإلعالم شمعتها اخلامسة مبشاركة 
عدد الشخصيات الديبلوماسية والفنية واألكادميية وأوائل 
الدفعات الت����ي تخرجت في األكادميية على مدار الس����نوات 
اخلم����س، وذلك في فن����دق كراون بالزا، حي����ث ألقى رئيس 
مجلس إدارة النظائر ومدير عام األكادميية يوسف الرفاعي 
كلمة أعرب فيها عن فخره برؤية خريجي األكادميية يعملون 
في القنوات الفضائية واملؤسس����ات اإلعالمية على اختالفها 

بكل ثقة واعتزاز.
وحتدث الرفاعي عن تطور األكادميية منذ تأسيسها قائال: 
لق����د عملت فرق العمل في األكادميية على دراس����ة الس����وق 
الكويتي لتطوير املناهج مبا يتناس����ب مع السوق الكويتي 
ويلبي احتياجاته اإلعالمية وعليه مت اإلطالع على التجارب 
الناجحة في مصر ولبن����ان وبدأوا من حيث انتهى اآلخرون 
لتصبح األكادميية بعد 5 س����نوات أكث����ر نضوجا وقربا ملا 

يحتاجه السوق الكويتي من تخصصات إعالمية.
وتاب����ع أن األكادميية لم تكتف بتل����ك الدورات التي بدأت 
بها، بل أصبح لديها دورات في التقدمي التلفزيوني واإلذاعي 
وتصميم األفالم ثالثي����ة األبعاد، وأيضا الصحافة املطبوعة 

إلى جانب املونتاج والتصوير واإلضاءة وهندس����ة الصوت 
واإلخراج التلفزيوني.

بدوره أكد مدير إدارة اإلعالم األمني العميد محمد الصبر 
أن االحتفال مبرور 5 س����نوات على تأسيس األكادميية خير 
دليل على جناحها وتطورها الس����يما انها في تطور مستمر 
وال تق����ف عند حد معني. وتاب����ع أن أهمية وجود أكادمييات 
خاصة متخصص����ة تكمن في دعمها الالمح����دود للجامعات 
اخلاصة بطريقة أو بأخرى، متمنيا التطور املستمر واالرتقاء 

باألكادميية ملا تقدمه ملجال اإلعالم في الكويت.
من جانبه، اعتبر مدير إدارة معاهد مراكز التدريب األهلية 
ابراهيم دش����تي أنه ال ميكن جتاهل مخرجات األكادميية في 
مجال اإلعالم، والتي تدل على أنها من أهم الصروح األكادميية 
في مجال اإلعالم، وأن اس����تمرارها 5 سنوات في هذا النجاح 

يدل على انضباطها والتزامها بالنظم واللوائح.
وق����ال انه ال ميك����ن املقارنة بني األكادميي����ة واجلامعات 
والكليات، وذلك ألن مهمة املعاهد تثقيفية في مجاالت متخصصة 
وتكون ش����هاداتها مهنية ويحصل الطالب فيها على شهادات 
ف����ي مجاالت مختلفة، في حني أن اجلامعات والكليات تخرج 

كفاءات أكادميية.

األكاديمية احتفلت بعيدها الخامس


