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د.قيس الدويري خالل افتتاح األسبوع التوعوي )كرم ذياب(د.قيس الدويري يلقي كلمته

تكرمي أحد املشاركنيجولة داخل املعرض املصاحب

د.خالد الصالح

الدويري: تحقيق قفزة نوعية في العالج الطبيعي 
إلعادة تأهيل المرضى وفق أحدث األجهزة الطبية

حنان عبدالمعبود
شدد الوكيل املساعد لشؤون اخلدمات 
الطبية املساندة بوزارة الصحة د.قيس 
الدوي���ري على أن االهتم���ام بالتوعية 
الصحية لكل ش���رائح املجتمع تشكل 
عنصر الوقاية من األمراض، مشيرا إلى 
أن أهم الس���بل اليها هو مخاطبة أفراد 
املجتمع عبر وسائل االعالم املختلفة او 
من خالل احملاضرات التوعوية باملدارس 

واملستشفيات
وقال الدويري في كلمة له ألقاها خالل 
حفل افتتاح االسبوع التوعوي للعالج 
الطبيعي والذي أقيم مبستشفى ابن سينا 
حتت شعار »األمراض املزمنة احتويها 
تعايش وتكيف معها« ان اختيار الشعار 
كأسبوع صحي تكمن أهميته في تسليط 
الضوء على مش���اكل األمراض املزمنة 
والتي يحتاج املصابون بها الى التوعوية 
املستمرة والدائمة لتالفي أية مضاعفات 
قد يتعرضون لها باالضافة لتوعيتهم 

بكيفية التعايش مع املرض.
 وأضاف: »هناك ازدياد مستمر حلاالت 
االصابة باألمراض املزمنة في مختلف 
الفئات العمرية كمرض السكر والضغط 

اما  القلب والش���رايني وذلك  وأمراض 
ألسباب وراثية او لعادات وسلوكيات 
اجتماعية وغذائية غير صحيحة، الفتا 
الى انه على الرغم من التطور الهائل في 
أساليب عالج املرض سواء من األدوية او 
األجهزة واملعدات الطبية اال ان احلاجة 
ملحة دائما لدعم مقولة »الوقاية خير 

من قنطار العالج«.
وشدد الدويري على أهمية تخصص 
العالج الطبيعي كتخصص مساند وفعال 
في عالج املرضى حيث يشهد قفزة نوعية 
كبيرة في طرق العالج واألجهزة الطبية 
احلديثة التي تساهم الى حد كبير في 
إعادة تأهيل املرضى وعالجهم، مشيرا الى 
ان وزارة الصحة ال تدخر جهدا بتشجيع 
ومساندة من يقومون مبثل هذه االنشطة 
للوصول الى مس���توى راق من الوعي 
الصحي ألفراد املجتمع وتقليل املضاعفات 
التي تنتج عن األمراض والوقاية منها 
والذي من ش���أنه الوصول الى حتقيق 

النتائج املرجوة.
وبدوره اكد نائب مدير مستشفى ابن 
سينا د.محمود دشتي، ان القائمني على 
االس���بوع يسعون بخطى حثيثة نحو 

حتقيق الهدف السامي والنبيل وهو نشر 
الوعي الصحي بني أفراد املجتمع بجميع 
فئاته للوصول الى أفضل النتائج املرجوة 
من العالج واقصر الطرق للوقاية من 
األمراض ورفع مستوى الوعي الصحي 

جلميع أفراد املجتمع.
وأضاف في كلمته بالنيابة عن مدير 
املستشفى د.جمال السلطان ان الوزارة 
ممثلة بقياداتها تضع دائما نصب أعينها 
حتقيق الغاية املثلى والهدف الس���امي 
وهو تقدمي أفض���ل اخلدمات الصحية 
املواطنني واملقيمني والنهوض  جلميع 
بتلك اخلدمات مبواكبة التقدم العلمي 
والتقني وتقدمي أفضل السبل في الوقاية 
والعالج، مشيرا الى انه من هذا املنطلق 
دأبت ادارة املستش���فى على تش���جيع 
من يس���عون إلقامة مثل هذه األنشطة 
والوقوف جنبا الى جنب مع من يسعون 
إلقامة مثل هذه األنش���طة التي تؤدي 
الى الرق���ي باخلدمات الصحية املقدمة 

للمرضى.
ومن جانبها قالت رئيسة قسم العالج 
الطبيعي باملستشفى د.مرمي املنديل »لقد 
تطرقنا في األس���بوع التوعوي األول 

ألمرض العمود الفقري وقمنا بتسليط 
الضوء على آالم الرقبة والظهر«، موضحة 
ان األسبوع التوعوي الثاني سيتضمن 
محاضرات علمية وتوعوية للمرضى 
بجميع فئاتهم العمرية وكذلك للزمالء 

من األفراد والطاقم الطبي.
وأش���ارت الى ان ه���ذه احملاضرات 
س���تتطرق ال���ى املراح���ل املزمنة من 
األمراض وهي الشلل الرعاش والتصلب 
املنتشر واآلالم املزمنة وأمراض السكر 
واحلروق والندبات والتقرحات واألمراض 
الليمفاوية والس���منة والتعب املزمن، 
مبينة ان األنش���طة اشتملت على عدد 
26 محاضرة توعوي���ة علمية منها 14 
محاضرة باللغة العربية و12 محاضرة 
باللغة االجنليزية حيث شارك فيها قسم 
األعصاب وقسم جراحة األعصاب وقسم 
التخدير والعناية املركزة وقسم احلروق 
وجراحة التجميل وقسم أمراض الكلى 
وقسم األورام وقسم العالج الكيماوي من 
مركز حسني مكي جمعة وقسم التغذية 
من مستشفى ابن سينا ومركز حسني 
مكي جمعة وقس���م الباطنية وأمراض 

السكر مبستشفى الوالدة.

افتتح األسبوع التوعوي للعالج الطبيعي تحت شعار »األمراض المزمنة احتويها تعايش وتكيف معها«

إطالق حملة االكتشاف المبكر لسرطان 
الثدي اليوم باستخدام السيارة المتنقلة

صرح رئيس جلنة االكتشاف 
املبكر باحلملة الوطنية التوعوية 
ملرض السرطان »كان« د.خالد 
الصال����ح بأن احلملة س����تقيم 
احتفاال مبقر اجلمعية الكويتية 
التدخني والس����رطان  ملكافحة 
الوطني����ة  إلط����الق احلمل����ة 
لالكتشاف املبكر لسرطان الثدي 
باس����تخدام الس����يارة املجهزة 
املقدمة من مؤسس����ة  املتنقلة 
الكويت للتقدم العلمي، وسيقام 
االحتفال اليوم 13 اجلاري الساعة 
السابعة مساء حتت رعاية د.هالل 
الساير وزير الصحة وبحضور 
د.فايزة اخلرافي رئيس مجلس 
إدارة حملة »كان« ود.عبدالرحمن 
العوضي نائب رئيس مجلس 

ادارة احلملة.
وقال د.الصالح انه س����تتم 
دعوة املهتمني بهذا املجال، وذلك 
إلطالق احلملة والتعريف بأهدافها 
وأهميتها لتنفيذ االستراتيجية 
الوطنية للوقاية من السرطان 
التي مت وضعها تنفيذا للقرارات 
والتوصيات الصادرة عن منظمة 

.WHO الصحة العاملية
وأض����اف ان خط����ة تنفيذ 
الوقائ����ي  الطب����ي  الفح����ص 
لالكتشاف املبكر لسرطان الثدي 
بالسيارة املتنقلة املجهزة سيتم 
االتفاق على تفاصيلها وبرنامجها 
الزمني م����ع وزارة الصحة مبا 

يضمن تواجد الس����يارة لفترة 
زمني����ة كافية ومناس����بة بكل 
منطقة صحية، وان يتم تنفيذ 
الفرعي����ة باملناطق  احلم����الت 
الصحية بالتنسيق والتعاون 
املناطق  الس����ادة مدي����ري  مع 
الصحية واملستشفيات وادارة 
وجلان تعزيز الصحة باملناطق 

الصحية.
وأكد د.خال����د في تصريحه 
انه قد مت وضع ضوابط ملراعاة 
اجلوانب االخالقي����ة وطبيعة 
املجتم����ع ف����ي جمي����ع مراحل 
وخط����وات تنفي����ذ احلملة مبا 
الكاملة  يضمن اخلصوصي����ة 
الفحص  للراغبات في إج����راء 
والذي سيقوم بإجرائه طبيبات 

وأطباء متخصصون.

غالف العدد

»المحاسبة« أصدر العدد الـ 23 من مجلة الرقابة

الدور الرقابي لكل منهما.
كما استعرض العدد نتائج 
االجتماع ال� 42 ملجلس مديري 
اآلسوساي الذي أقيم في ڤيتنام 
وحضره الديوان بصفته عضوا 
في املجل����س ومت خالله بحث 
االستعدادات لالجتماع احلادي 
عش����ر للجمعي����ة العمومي����ة 
للمنظمة اآلسيوية التي ستعقد 
الهند، واس����تعرض كذلك  في 
نتائج االجتماع احلادي عشر 
للجن����ة وكالء دواوين املراقبة 
واحملاسبة بدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربي الذي أقيم 
في الكويت شهر سبتمبر املاضي 
ومت خالله التحضير لالجتماع 
التاسع لرؤساء دواوين املراقبة 
واحملاس����بة اخلليجي����ة الذي 
الديوان مطلع شهر  استضافه 

اكتوبر اجلاري.

الشيخ ناصر احملمد الذي أكد ان 
جميع مش����اريع خطة التنمية 

ستمر من خالل الديوان.
كما ع����رض الع����دد تقريرا 
التي  التكليف����ات  خاصا ع����ن 
وردت الى الديوان من مجلسي 
االمة والوزراء خالل عام 2010 
والتي قام الديوان بإجناز بعضها 
البع����ض اآلخر حتت  واليزال 

الدراسة.
وم����ن خ����الل دور الديوان 
االقليمي والعاملي بني العدد في 
باب منظم����ات وأجهزة رقابية 
بعض االنش����طة التي ش����ارك 
فيها الديوان من خالل حضوره 
ألنشطة عربية واقليمية ودولية، 
حيث عرض قيام وفد رس����مي 
برئاسة رئيس الديوان بزيارة 
الى مكتب����ي التدقيق الصيني 
واملنغولي بهدف االطالع على 

أصدر ديوان احملاسبة العدد 
الثالث والعشرين )أكتوبر 2010( 
من مجل����ة الرقابة وهي مجلة 
دوري����ة متخصصة تصدر كل 
ثالثة اشهر عن الديوان وتعنى 
بش����ؤون الرقابة واحملاس����بة 

الدولية.
تناول����ت املجلة ع����ددا من 
االنشطة واملوضوعات وبعض 
االنشطة االقليمية والدولية ذات 
الش����أن الرقابي والتي يشارك 
فيها الديوان، حيث استهل العدد 
بافتتاحية بقلم رئيس التحرير � 
وكيل الديوان عبدالعزيز الرومي 
بعنوان »اخلطة االمنائية ودور 
ديوان احملاس����بة« حتدث فيها 
ف����ي خطة  الديوان  ع����ن دور 
التنمية التي أعلنتها احلكومة 
الكويتية وأهمية قيام الديوان 
بدوره الرقابي على أوجه الصرف 
واالطالع على مدى التزام اجلهات 
احلكومي����ة باخلطة واملعاجلة 
الصحيحة التي تظهرها عملية 

القياس والتحليل.
وفي ب����اب أخب����ار الديوان 
الديوان  شمل تغطية ألنشطة 
الت����ي أجريت خالل االش����هر 
أبرزها قيام  الثالثة املاضي����ة 
الدي����وان عبدالعزيز  رئي����س 
العدساني باالجتماع مع وزير 
الصحة د.هالل الساير ملناقشة 
موضوع العالج باخلارج وبحث 
العقد اخل����اص بجهاز  جتديد 

السايكترون.
الع����دد الضوء  كما س����لط 
على الذك����رى ال� 46 إلنش����اء 
الديوان الت����ي صادفت يوم 7 
يوليو 2010 في عرض تاريخي 
ملسيرة الديوان والتطور الذي 
طرأ عليه منذ تأسيسه الى اآلن، 
وعرض اس����تراتيجية تفعيل 
العمل الرقابي واآللية اجلديدة 
التي تبناها الديوان في عرض 

تقاريره.
وفي باب قضي����ة العدد مت 
رصد آراء املتخصصني ورجال 
السياس����ة والفعاليات االخرى 
الديوان  ملعرفة رأيهم في دور 
التنمية، خاصة بعد  في خطة 
تصريحات سمو رئيس الوزراء 

»السكنية«: أجرت القرعة على 374 قسيمة
B في مشروع مدينة صباح األحمد في القطاع

حمد العنزي
قامت املؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح 
امس بإجراء القرعة على القسائم احلكومية ملشروع 
مدينة صباح االحمد - قطاع )B( وتشتمل على 

374 قسيمة مبساحة 600م2.
وقد اعلنت املؤسسة اسماء املواطنني املستحقني 
لدخول هذه القرعة بناء على اولوية الطلب االسكاني 
حيث وصل التخصيص لها حتى تاريخ 1999/1/23 

وما قبل.

وتعتب���ر مدينة صباح االحمد من اوائل املدن 
املتكاملة التي تقوم على تنفيذها املؤسسة وهي 
اول مدينة سيتم توزيع قسائمها على املخطط، 
وتبلغ مس���احة املدينة 3500 هكتار وتقع على 
طريق ميناء عبداهلل � الوفرة، وتبعد 65 كم من 

مدينة الكويت.
ويحيط باملدينة طريق دائري بعرض 70 مترا، 
كما يحيط باملشروع حزام شجري كثيف بعرض 100 

متر حلماية املدينة من اآلثار البيئية السلبية.

فريق الهالل األحمر املشارك في االجتماع

راشد: الكويت قدمت 180 شاحنة محملة 
بالمواد الضرورية إلغاثة المتضررين في باكستان

شارك الفريق امليداني جلمعية 
اله����الل األحم����ر في باكس����تان 
ف����ي اجتماع املنظم����ات اإلغاثية 
بخصوص األوضاع اإلنس����انية 
للمتضررين في باكس����تان جراء 
الفيضانات الت����ي أصابت البالد 

مؤخرا.
ونظم االجتماع جمعية الهالل 
األحم����ر الباكس����تاني بالتعاون 
والتنس����يق مع االحت����اد الدولي 
جلمعيات الهالل والصليب األحمر 
واللجنة الدولية للصليب األحمر 
وبحضور املنظمات واجلمعيات 
اإلنس����انية األجنبية والوطنية 
اضافة الى جمعية الهالل األحمر 

الكويتي.
قدم����ت جمعية الهالل األحمر 
الباكس����تاني عرض����ا خاص����ا 
بالوضع اإلنس����اني في باكستان 
واملساعي التي قامت بها مع جميع 
األطراف كما قدم����ت اجلمعيات 
الوطنية واألجنبية عرضا شامال 

التي قامت  باألعمال اإلنس����انية 
بها في باكستان منذ بداية كارثة 
الفيضانات واألعمال التي ستقوم 

بها في املرحلة املقبلة.
وخالل االجتماع اس����تعرض 
رئيس بعثة اله����الل األحمر الى 
باكس����تان مس����اعد راشد جهود 
الكويت ف����ي اغاثة املنكوبني في 
باكس����تان مؤكدا خالل االجتماع 
اس����تمرار تق����دمي املس����اعدات 

اإلنسانية.
ونوه راشد بدور جمعية الهالل 
األحم����ر باعتبارها من أهم أذرع 
الكويت اإلنسانية التي قامت بأدوار 
إقليمية وعاملية كبيرة وفاعلة في 
مجال اإلغاثة وتوصيل املساعدات 
اإلنسانية ولها خبرتها الطويلة 

وامكانياتها في هذا املجال.
وقال ان الكويت ستواصل تقدمي 
املساعدات الى باكستان املنكوبة 
بالفيضانات لتلبية االحتياجات 
اإلنس����انية للمتضررين، مشيرا 

الى ان 180 شاحنة نقلت 10 آالف 
خيمة و50 ألف باطنية و10 آالف 
من األواني املنزلية و10 آالف مواد 
صحية و10 آالف »طربال بالستيك« 
اضافة الى 10 آالف ناموسية و10 
آالف كيس طحني ما يعادل 200 

طن.
وذك����ر ان الش����احنات نقلت 
أيض����ا 10 آالف كيس عدس و10 
آالف كي����س أرز و10 آالف علبة 
زيت و1.985 كرتون أدوية طبية 
اضافة الى 20 طنا من التمور و5 
ألف  أطنان معلبات غذائية و50 

سلة غذائية متنوعة.
واشار الى ان الفريق امليداني 
للجمعي����ة يعمل عل����ى إيصال 
املس����اعدات الالزمة للمتضررين 
ويتم تس����ليم املواد اإلغاثية يدا 
بيد للمتض����رر داعيا اجلمعيات 
اإلنسانية واألجنبية الى مشاركة 
الفريق امليداني للجمعية توزيع 

املساعدات اإلغاثية.

جمعية الهالل األحمر شاركت في اجتماع للمنظمات اإلنسانية في إسالم آباد

»الصحة«: إعادة تشكيل لجنة التراخيص 
الصيدالنية الخاصة برخص مزاولة المهنة

شروط وضوابط محددة لالستعانة بالموظفين الذين تجاوزوا سن الـ 65 

حنان عبدالمعبود
أصدر وزير الصحة د.هالل الساير قرارا يقضي 
بإعادة تش���كيل جلنة التراخيص الصيدالنية 
للنظ���ر في طلبات الترخيص في مزاولة مهنة 
الصيدلة، على أن يرأسها الوكيل املساعد لشؤون 
األدوية والتجهيزات الطبية د.عمر السيد عمر، 
ومدي���ر ادارة تفتيش األدوية نائبا، وعضوية 
كل م���ن مدير إدارة تس���جيل ومراقبة األدوية 
الطبية والنباتية ومدير إدارة الشؤون القانونية 

والتحقيقات ومراقب التراخيص الصحية.
كما أصدر قرارا آخر بضم مaدير إدارة تسجيل 
ومراقبة األدوية الطبي���ة والنباتية لعضوية 
اللجنة املشكلة مبوجب القرار الوزاري رقم 58 

لسنة 2010 ويسمى مقررا للجنة.

شروط التجديد

م���ن جانبه، أص���در وكي���ل وزارة الصحة 
د.إبراهيم العبدالهادي تعميما بضرورة مراعاة 
الشروط املقررة لالستعانة بخدمات املوظفني 
الذين بلغوا سن ال� 65 من غير الكويتيني على أن 
يكون التجديد لالستعانة بخدمات بعض األطباء 
غير الكويتيني حتى تاريخ 2010/12/31 ملنحهم 
مهلة إلنهاء خدماته���م بصفة نهائية ومغادرة 
البالد لكونهم ال تنطبق عليهم شروط جتديد 
االستعانة، وذكر في التعميم أنه حتى ال ينتج 
عن استمرارهم على رأس عملهم بعد ذلك التاريخ 
مخالفات لإلقامة او ترتيب حقوق مالية لهم من 
دون وجه حق، لذلك فإن الوزارة تهيب بجميع 

اجلهات ومراكز العمل املختلفة العلم واإلحاطة 
وااللتزام ومراعاة عدم إبقاء األطباء الذين تنتهي 
خدماتهم نهائيا بذلك التاريخ مع االلتزام بإخالء 

طرفهم وعدم طلب التجديد لهم.
كما تضمن التعميم قرار االستعانة باملوظفني 
العاملني بالوزارة الذين جاوزت أعمارهم ال� 65 
عاما وفق الشروط والضوابط التي أصدرها وزير 
الصحة في وقت س���ابق بحيث يكون املوظف 
طبيب���ا وان يكون حاصال عل���ى الدكتوراه او 
الزمالة او ما يعادلها وان يكون شاغال لدرجة 
اختصاصي أول على األقل باإلضافة الى ان تكون 
االستعانة سنويا وبحد أقصى خمس مرات حتى 
بلوغ س���ن ال� 70، كما يجب ان تكون تقاريره 
السنوية عن الس���نتني األخيرتني من خدمته 
بدرجة امتياز، وان يكون في احد التخصصات 
الطبية التي حتتاجها الوزارة باإلضافة الى ان 
يتم طلب االستعانة من مركز العمل ومبوافقة 

مدير املستشفى ومدير املنطقة.
وجاء في القرار أنه يج���ب ان تكون هناك 
موافقة من مجلس األقس���ام املختص وإحالة 
الطلب من مجلس األقس���ام املختص بعد إبداء 
الرأي باملوافقة من عدمه للوكيل وان تتم املوافقة 
النهائية على االستعانة من الوكيل أيضا، كما 
نص القرار في مادت���ه الثانية على انه ال يتم 
جتديد عقود االس���تعانة ملن ال تنطبق عليهم 
الش���روط والضوابط الواردة باملادة السابقة 
بعد انتهاء املدة املسموح لهم بها ممن جتاوزت 

أعمارهم ال� 65 عاما.


