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درع تكرميية من الوزير الساير إلى باسل النفيسي جولة في أحد أجنحة املركز

..ويكرم صالح أبا اخليل

حضور غفير يتابع عرض الفيلم

مرزوق الغامن متحدثا إلى الزميلة حنان عبداملعبود

د.عادل الفالح يكرم م.مجبل املطوع

د.هالل الساير متوسطا باسل النفيسي ومرزوق الغامن وعددا من قيادات الصحة واحلضور خالل افتتاح مركز بدر خالد عبداحملسن النفيسي الصحي

افتتحه الساير وأكد أنه يعزز السياسات الصحية التي تضمنتها خطة التنمية

مركز بدر النفيسي 
صرح جديد

في القطاع الصحي

حنان عبدالمعبود
ش���دد وزير الصحة د.هالل 
الس���اير عل���ى ان السياس���ات 
الصحية التي تضمنتها اخلطة 
االمنائية خالل السنوات املقبلة 
تهدف الى مجابهة التحديات التي 
تواجه القط���اع الصحي بوجه 
ع���ام والرعاية الصحية االولية 
بوجه خاص وذلك بوضع اخلطط 
والبرام���ج املختلف���ة لالرتقاء 
مبستوى اخلدمات فيها والتركيز 
على تطوير اخلدمات الصحية 
في كل من املستشفيات والرعاية 
الصحية االولية وحتسني مستوى 

جودة اخلدمات الصحية.
جاء هذا خالل تصريح للوزير 
د.الساير عقب افتتاحه مركز بدر 
خالد النفيسي الصحي ظهر امس 
في منطقة ضاحية عبداهلل السالم 
بحضور حش���ود كبي���رة من 
املسؤولني والنواب، وفي كلمته 
خالل حفل االفتتاح قال د.الساير 
ان اجن���از مركز بدر النفيس���ي 
الصحي جاء متوافقا واالهداف 
والسياسات الصحية الواردة في 
اخلطة االمنائية للدولة للسنوات 
املقبلة« وق���رارات وتوصيات 
منظمة الصحة العاملية للتصدي 
ألمراض العصر وعوامل اخلطورة 
ذات العالقة بها للمحافظة على 
املواطنني واملقيمني على  صحة 

ارض الكويت.
من جهته، اكد باسل النفيسي 
الذي ألقى كلمة التبرع نيابة عن 

ليلى الشافعي
أك���د وكي���ل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلس���المية د.عادل 
الذي  املبدأ األساسي  ان  الفالح 
تنص عليه إستراتيجية الوزارة 
الشراكة املجتمعية  هو تعزيز 
لتحقيق أهداف مش���تركة بني 
ال���وزارة من جان���ب وجهات 
أخرى فاعلة ف���ي نفس امليدان 
وفي مقدمته���ا األوقاف األهلية 

من جانب آخر.
التي  وقال خالل األمس���ية 
الديني  إدارة اإلع���الم  نظمتها 
لع���رض فيل���م »موريس وآل 
فرع���ون« الذي أقي���م في مقر 
الن���ادي العلم���ي وحضره كل 
م���ن: امللحق الثقافي لس���فارة 
البحرين، السفير العراقي، ممثل 
القنصل  اليمني،  الس���فير  عن 
اليمن���ي، القنصل الس���وداني، 
ورئيس املكتب اإلعالمي بالسفارة 
املصري���ة وممثلني ع���ن البنك 
اإلسالمي للتنمية، املدير العام 
ملركز التواصل احلضاري »ثايز« 
عبدالعزي���ز الدعي���ج واحملكم 

الدولي زهير املازيدي.
يسرني ان أرحب بكم في هذه 
األمسية التي تعكس جانبا من 
الوزارة ال من  رس���الة ورؤية 
حيث املضمون وما س���يعرض 
اآلن فحسب بل من حيث تنمية 

د.رحاب الوطيان ان املركز سيضم 
مستقبال عيادة للسمنة واخرى 
للتغذية، مشيرة الى انه احدث 
الكويت  املراكز على مس���توى 
والذي يضم وحدة غسيل الكلى 
والتي اقيمت برغبة من املتبرع 
حي���ث اصر عل���ى ان يخصص 
جزءا من املركز لغس���يل الكلى، 
مبينة ان القسم سيكون بإدارة 
مستشفى االميري، كما قالت ان 
الطفل السليم وتشجيع  عيادة 
الرضاعة الطبيعية هي من افكارها 
ومقترحاتها التي حرصت على 

تنفيذها.
من جهتها، قالت رئيسة املركز 
د.سناء املنصور ان املركز يقوم 
على خدمة منطقة ضاحية عبداهلل 
السالم ومتابعة االمراض الطارئة 
واملزمنة حيث ان املريض يحضر 
ويدخل مباشرة الى الطبيب، كما 
يهتم مبتابع���ة مرضى الضغط 
مشيرة الى ان هناك عيادة ملتابعة 
االمراض املزمنة والربو وعيادة 
تخصصية ملتابعة الطفل السليم 
تقوم مبتابعة واكتشاف أي خلل 

مبكر بالطفل.
واشارت الى ان العدد اليومي 
للمراجع���ني يت���راوح بني 350 
و400 مراجع عل���ى مدار اليوم 
وفي املواسم مثل احلج وامراض 
احلساسية قد يرتفع العدد الى 
700 مراجع، مؤك���دة ان املركز 
يستطيع استقبالهم دومنا ازدحام 

عبر العيادات املختلفة.

والده، ان هذا املركز يعتبر القليل 
من الكثير الذي قدمته لنا الكويت 
احلبيبة على مدى سنوات طوال، 
الفتا الى انها لم تبخل بالغالي 
والنفيس كما يأتي دورنا لنرد 
اجلمي���ل فحب الكويت اعمال ال 

اقوال.
واش���ار الى ان احلرص على 
اجناز هذا املركز الصحي بأفضل 
التقنيات وسبل الراحة للمرضى 
يأتي مكمال لدور مركز ضاحية 
عبداهلل السالم الصحي، السيما ان 
الضاحية تشهد ازديادا ملحوظا 

ف���ي الكثافة الس���كانية وكذلك 
ليكون صرح���ا طبيا منوذجيا 
العاصم���ة الصحية،  ملنطق���ة 
مضيفا ان مساحة املركز 5000م2 
تقريبا موزعة على عدة عيادات 
وتخصصات منها 4 عيادات طب 
عام و4 عيادات للضغط والسكر 
و5 عيادات للعيون وعيادة للطفل 
الس���ليم و4 عيادات لالس���نان 
ال���ى املختبر وغرفة  باالضافة 
التعقيم وأشعة خاصة باالسنان 
وعيادة لغسيل الكلى بطاقة 12 
سريرا وغرفة محاضرات ومختبر 

رئيسي وصيدلية.
من جانبه، قال وكيل وزارة 
الصحة باإلنابة والوكيل املساعد 
لشؤون اخلدمات الطبية املساندة 
د.قي���س الدويري ان هذا املركز 
يعتبر مفخرة ويأتي استكماال 
لعمل االيادي البيضاء التي يقوم 
بها اهل الكويت بالتبرع بإنشاء 
مراك���ز الس���تكمال اخلدمة في 
الرعاية الصحية االولية حيث 
ان املركز يحت���وي على العديد 
م���ن التخصص���ات املتش���عبة 
باالضاف���ة الى وج���ود وحدات 

لغسيل الكلى.
بدوره، ق���ال النائب مرزوق 
الغامن: نشكر أسرة املتبرع على 
هذا العمل اخليري، مشيرا الى انه 
ليس بغريب عليهم وعلى ابناء 
الكويت، كما بارك ألهالي املنطقة 
على افتتاح املركز الذي سيساعد 
على حتسني اخلدمات الصحية 
باملنطقة، مؤكدا انها سمة متيز 
اهل الكوي���ت فعندما ننظر الى 
املراكز الصحية ومراكز خدمات 
املجتمع جند ان الكثير منها جاء 

بتبرع من اهل اخلير.

أما النائب محمد املطير فأشاد 
بهذا الص���رح الطبي الذي اقيم 
بتبرع سخي من اسرة النفيسي، 
مؤكدا ان هذا ما جبل عليه الشعب 
الكويتي في دعمهم للمؤسسات 

واخلدمات الصحية.
اكد مدي���ر منطقة  ب���دوره، 
العاصمة الصحية د.عادل اخلترش 
أنه سيتم افتتاح مركز الدوحة 
القليلة  الفت���رة  الصحي خالل 
القادمة وذلك عقب اجراء عمليات 
التوسعة والتجديد التي اجريت 
عليه، مضيف���ا ان هناك مركزا 

بتبرع جدي���د من عائلة معرفي 
سيتم افتتاحه في الفترة القليلة 
القادم���ة موضحا انه يتم حاليا 
وضع اللمسات االخيرة على مبنى 
التوسعة في مستشفى االميري 
بطاقة 300 سرير، الفتا الى اننا 
نق���وم بوضع برنام���ج لزيادة 
التخصصات الطبية في عدد من 
املراكز الصحية مثل النفيس���ي 
حيث سيتم ادخال عيادات مثل 

النطق والسمع والعظام.
من جهتها، اكدت مديرة ادارة 
الرعاية املركزية بوزارة الصحة 

مفهوم التواصل املجتمعي الذي 
حترص عليه الوزارة في جميع 

أنشطتها.
وأضاف: لقد جبل مجتمعنا 
الكويتي وهلل احلمد على فعل 
اخلير منذ قدمي الزمان وتشهد 
التاريخي���ة للمبرات  الوثائق 
واألوقاف األهلية الكويتية بذلك 
على مر العصور، ولم يقتصر 
النش���اط اخليري على الكويت 
فحسب بل امتد بفضل اهلل الى 

مواقع كثيرة من عاملنا اليوم.
وأشار د.الفالح الى ان مبادرة 
ثلث خيرات ناصر عبداحملسن 

السعيد موضع فخر لنا واعتزاز 
وهي مبادرة متثل دعوة لألوقاف 
األهلية لاللتفات الى دعم العمل 
اإلعالمي اإلسالمي على جميع 
األصعدة، داعي���ا املولى العلي 
القدير ان يوفقنا جميعا للعمل 
املشترك من اجل رعاية وإنتاج 

إعالم إسالمي متميز.
من جهة اخرى، قال مدير ادارة 
اإلعالمي الديني صالح ابااخليل: 
ان العمل الفني الوثائقي الذي 
نشاهده هذا املساء وهو اجلزء 
األول من فيلمني يتميزان بقيم 
إنتاجية عالي���ة بفضل ما وفر 

له ثلث خيرات ناصر الس���عيد 
أنتج فيلمني باللغتني  من دعم 
العربية واالجنليزية استهدفا 
الوصول الى ش���رائح أوس���ع 
من تل���ك التي تصل إليها عادة 
التقليدية،  املنتجات االعالمية 
وترى اإلدارة في ذلك شكال من 
اشكال التوافق في دعم اجلهود 
املش���تركة بينها وبني األوقاف 
األهلية إلنتاج إعالم إس���المي 
عالي القيمة مؤثر وموصل في 
زم���ن تزاحمت في���ه املنتجات 
اإلعالمية بجميع اش���كالها بني 

غث وسمني.

  باس�ل النفيس�ي: المرك�ز أقيم عل�ى 5 آالف متر 
ويضم 4 عي�ادات للطب الع�ام و4 للس�كر و5 للعيون 
مختب�ر  إل�ى  إضاف�ة  لألس�نان  و4  للطف�ل  وواح�دة 
وغرفة للتعقي�م و12 س�ريراً في عيادة غس�يل الكلى

  الغانم والمطير: إنشاء المركز يعكس ما ُجبل عليه الكويتيون من حرصهم على المؤسسات والخدمات الصحية

يتضمن حقائق تاريخية مهمة ويعزز القيمة اإلسالمية الهادفة

»األوقاف« بدأت عرض »موريس وآل فرعون« في »العلمي«
الفضلي: جهاز »فاك« يمثل نقلة نوعية في عالج 

التقرحات والجروح بعد العمليات الجراحية
حنان عبدالمعبود

التئ���ام اجلروح عقب العمليات اجلراحي���ة، وتقرحات الفراش 
للمرضى، والقدم الس���كري عوارض تشكل جانبا مزعجا للطبيب 
الذي يبذل اجلهد في عدم انتش���ار هذه العوارض التي قد تتسبب 
في زي���ادة معاناة املريض، والعلم احلديث ل���م يترك االمر دومنا 
انهائ���ه، وكان هذا املوضوع محور محاضرة القاها البروفيس���ور 
االملاني املتخصص في اجلراحة التجميلية والترميمية د.راميوند 
هورش، حضرها نخبة كبي���رة من االطباء املتخصصني في مجال 
اجلراحة وعلى رأسهم رئيس مركز البابطني للحروق االستشاري 
د.احمد الفضلي، وقد اعلن هورش خاللها ان شركة »كي.سي.اي« 
املتخصصة في العالجات املتطورة للجروح واحلروق، قد طرحت 
اجلهاز اجلديد »فاك« في حجمه والذي يس���تخدم الضغط السلبي 
في معاجلة اجلروح والتقرحات والتلوث، والذي قد يصل االمر بها 

في بعض االحيان الى البتر.
وعن آلي���ة عمل اجلهاز اوضح هورش ان���ه يتكون من اجلهاز 
وقطعة اس���فنجية متاثل حجم اجل���رح، موصولة باجلهاز، وعبر 
الضغط الس���لبي، يس���رع من تالؤم اخلاليا عبر زيادة االكسجني 
املتجه للخاليا لتنمو بطريقة اسرع ليلتئم خالل اسبوع واحد جرح 

يستغرق التئامه في العادة ثالثة اسابيع.
من جانبه، اكد د.احمد الفضلي ان البروفيسور االملاني صاحب 
خبرة باجلهاز والذي يتم اس���تخدامه منذ سنوات تصل الى عشر 
وقال »ان اجلهاز شهد نقلة نوعية في تطوره، فأصبح قليل احلجم 
والوزن عما كان في السابق فقد كان وزنه يتراوح بني 25 و30 كيلو، 
ومن ثم اصبح سهل احلمل مثل الهاتف النقال الذي يوضع باجليب، 
واوضح الفضلي ان فكرة اجلهاز سهلة،مشيرا الى انه يقوم بعملية 
ش���فط للجرح مما ينتج عنه تصغير حجمه، وكذلك يساعد على 
سرعة التئامه ويقلل من حدوث االلتهاب، خاصة للمرضى اصحاب 
احلروق، والتقرحات السريرية، حيث ان نسبة التقرحات املتعارف 
عليها بالكويت تتراوح بني 10 و15% وهي نسبة عادية خاصة لدى 

املرضى املالزمني للفراش لفترة طويلة.
وعن ادخال اجلهاز الى مستشفيات الصحة قال الفضلي نحن من 
اوليات الدول التي يتم عرض اجلهاز فيها، ومن املعروف ان املريض 
يشتري اجلهاز بنفسه، على عكس االمر لدينا فالصحة توفره للمرضى 
ونحن ننتظر نزوله االس���واق، فهو في طور الطرح اآلن، واجلدير 
بالذكر ان هذا اجلهاز اجلديد هو اجليل الرابع، وباملستشفى لدينا 

االجيال الثالثة، ولهذا مبجرد نزوله سيكون باملستشفى.

مساعد راشد خالل لقائه مع بي سالميال

الهالل  الفيضانات كانت جمعية 
األحم����ر الكويت����ي متواجدة في 
باكستان لتوفير املعونات الغذائية 
العائالت  الغذائي����ة آلالف  وغير 
متقدما بالشكر للكويت وجلمعية 
الهالل األحمر الكويتي على الدعم 

الذي قدم����وه ومازالوا يقدمونه 
في دع����م ومس����اعدة متضرري 

الفيضانات في باكستان.
واشار س����الميال الى ان هناك 
تعاونا مع الهالل األحمر الكويتي 
اليصال املساعدات االنسانية الى 

االتحاد الدولي للصليب والهالل األحمر يشيد
بدور الكويت في مساعدة منكوبي باكستان

إسالم آباد: أشاد رئيس بعثة 
االحتاد الدولي جلمعيات الصليب 
األحمر والهالل األحمر إلى باكستان 
بي بي س����الميال بجهود جمعية 
الهالل األحم����ر الكويتي اليصال 
املساعدات االنسانية للمنكوبني 
في باكستان في العديد من املناطق 
التي تض����ررت جراء الفيضانات 

التي ضربت باكستان مؤخرا.
وقال س����الميال ف����ي تصريح 
صحافي عقب لقائه الفريق امليداني 
جلمعية الهالل األحمر الكويتي في 
باكستان ان ايصال املساعدات من 
قبل جمعية الهالل االحمر الكويتي 
الى املتضررين كان له صدى كبير 
ومتميز خالل االجتماع التنسيقي 
للمنظمات اإلنسانية والذي يعقد 
اسبوعيا في جمعية الهالل األحمر 

الباكستاني.
واش����ار ال����ى انه من����ذ بداية 

املتضررين في باكستان مؤكدا ان 
اجلمعية لعبت دورا اساسيا في 
مساعدة باكستان وهي مثال يحتذى 

به في مساندة االنسانية.
من جانبه أك����د رئيس بعثة 
جمعية اله����الل األحمر الكويتي 
الى باكس����تان مس����اعد راش����د  
أهمية التعاون مع االحتاد الدولي 
جلمعيات الصليب األحمر والهالل 
الى  األحمر اليصال املس����اعدات 

املنكوبني في باكستان.
وقال ان اجلمعية تعمل على 
حتقيق مبادئ حرك����ة الصليب 
األحمر والهالل األحمر داخل الكويت 
وخارجها على أس����اس اتفاقيات 
جني����ڤ االرب����ع وبروتوكوليها 
االضافيني، مشيرا الى ان التعاون 
مع االحتاد سيعزز دور اجلمعية 
االنساني واالغاثي على املستوى 

الدولي.

)متين غوزال(

)قاسم باشا(


