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جانب من زيارة الغربللي ملدرسة عمير بن سعد

د.ياسمني خريبطد.رحاب الوطيان

المركز العلمي يدشن فيلم »أساطير الطيران« أول أيام »األضحى«
اعلن رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب في املركز 
العلمي املهندس مجبل املطوع تدشني فيلم جديد من افالم 
اي ماكس بالبعد الثالثي وهو فيلم »اساطير الطيران« 

ابتداء من اول ايام عيد االضحى املبارك.
وقال املطوع في تصريح صحافي ان الفيلم هو من احدث 

افالم اي ماكس ويتحدث عن تاريخ صناعة الطيران خالل 
الـ 100 عام املاضية والتطور الذي شهدته هذه الصناعة في 
االعوام االخيرة والتنافس بني شركة ايرباص االوروبية 
وبوينغ األميركية. واضاف ان الفيلم يعرض للمشاهد 
لقطات خالبـــة الحدث الطائرات اضافة الى رســـومات 

دقيقة بالكمبيوتر للتصميم احلديث للطائرات وتشابه 
الطائرات وطيرانها مع الطيور ويركز على الرحلة االولى 
للطائرتني االحدث فـــي العالم وهما االيرباص )ء 380( 
العمالقة والتي تتسع ملا يزيد عن 800 راكب والبوينغ 

)787( املصنعة من الياف الكربون االخف وزنا.

حنان عبدالمعبود
أصدر وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي 
قرارا حدد فيه اخلطوات املطلوبة في طلب االجهزة 
واملعدات واملســـتلزمات الطبية والترســـية على 
العـــروض، ذاكرا بالقرار انها تتضمن تقدمي طلب 
معتمد من مجلس االقسام املختص او من االدارة 
الفنية املعنية وباالجهزة واملعدات واملستلزمات 
الطبية الدارة املستودعات الطبية او ادارة التجهيزات 
الطبية حسب الطلب على ان يكون الطلب معتمدًا 
من رئيس مجلس االقسام او مدير االدارة الفنية، 
علـــى ان تقوم ادارة املســـتودعات الطبية وإدارة 
التجهيزات الطبية بعد تلقي طلبات االجهزة واملعدات 
واملســـتلزمات الطبية باســـتدراج عروض وكالء 
الشركات حسب القيمة التقديرية لالجهزة واملعدات 
كما يتم تسعير العروض وفق ادراجها بالكشوف، 

وتذكر بها املواصفات واالسعار املعروضة.
كما جاء بالقرار ان يتم احالة امللفات والعروض 
اخلاصـــة بطلبات االجهـــزة للجنـــة للمراجعة، 
والتدقيق واختيار العرض االفضل من حيث السعر 
واملواصفات، وتضمن القـــرار ايضا تنبيها على 
مديري االدارات الفنية ورؤســـاء االقسام الطبية 
باملستشفيات واملراكز الطبية املتخصصة ورؤساء 
مجالس االقسام الطبية بضرورة اتباع االجراءات 
الســـابقة مع االخذ في االعتبار كون الطلب الغيا 

في حالة عدم اعتماد اخلطوات.
كذلـــك مت التعميـــم علـــى املناطـــق الصحية 
واملستشفيات، حرص وزارة الصحة على  تبسيط 
االجراءات علـــى طلبات املعدات واالجهزة الطبية 
وعدم تأخر الطلب وان يتم تقدمي الطلبات الى ادارة 

املستودعات الطبية وإدارة التجهيزات الطبية.

الوطيان: أطباء المناطق الصحية سيعرضون إجراءات مريض السكر أثناء الحج

في قرار لوكيل الوزارة اشترط  فيه اعتماد رئيس مجلس األقسام

الرميح: عدد المسجلين بمركز 
حولي الجنوبي 16319 مريضاً

»الصحة« تحدد خطوات طلب األجهزة 
والمعدات والمستلزمات الطبية

»إنترناشيونال كلينك« تقوم بزيارة 
إلى مدرسة عمير بن سعد

ضمن برامج التوعية في إطار تعزيز مشــــاركته الفعالة في 
املجتمع واهتمامه بزيادة الوعي فيه و إجناح األنشطة و االجتماعية 
واإلنسانية، قام فريق العالقات العامة باالنترناشيونال كلينك 
بزيارة مدرسة عمير بن سعد لتوعية الطالب بأهمية احملافظة 

على صحتهم منذ الصغر.
حيث القت استشــــارية التغذية ليليان محاضرة عن سمنة 
األطفال وضحــــت من خاللها أهمية التغذية الســــليمة في هذه 
املرحلــــة احلرجــــة من النمو، وفي نهايــــة الزيارة قــام فريق 
العالقات العامة بتوزيـــع الهدايـــا والبروشـــورات التوعويـــة 

على الطلبــة.
بدورها قالت نائبة رئيس الشركة املتحدة للخدمات الطبية 
للتسويق والعالقات العامة هند الغربللي ان هذه الزيارة تأتي 
كجزء من اســــتراتيجية إدارة التســــويق والعالقات العامة في 
االنترناشــــيونال كلينك لتعزيز التواصل مع املجتمع من خالل 
أنشطة مختلفة وزيارات متعددة للمدارس، تهدف الى رفع مستوى 

الوعي الصحي بني فئات املجتمع. 
واكدت الغربللي في تصريح صحافي لها أن االنترناشيونال 
كلينك حريصة كل احلرص على تلبية احتياجات املواطنني في 
مختلف محافظات الكويت،مشيرة إلى بدء العمل باالنترناشيونال 

كلينك فرع الفروانية. 
اجلدير بالذكر أن االنترناشيونال كلينك عضو في مجموعة 
الشركة املتحدة للخدمات الطبية وتضم مجموعة من العيادات 
ومنها أمراض القلب والشرايني، اجلراحة العامة، األطفال، النساء 
والوالدة، باإلضافة إلــــى جراحات التجميل والعظام واملفاصل، 

واملسالك البولية وغيرها.

السكر ـ الرعشة باليد ـ التعرق ـ 
الدوخةـ  الزغللة(، مع شرح لكيفية 
استخدام جرعات األدوية املناسبة 
ملرضى السكر وسوف يقوم أعضاء 
اللجنة بتوزيع هذه املواد العلمية 
على املراكز الصحية والتي لديها 
استعداد للمشاركة في إقامة هذه 

الندوات في املناطق الصحية..
ومن جهتها شددت عضو جلنة 
الســـكر مبنطقة  رعاية مرضى 
حولي الصحية د.ياسمني خريبط 
على أن مرض السكر من األمراض 
املزمنة التي تهدد حياة اإلنسان، 
مشيرة إلى أن معدل املرض يزداد 
في دولة الكويت، ولهذا أصبح من 
أهم املواضيع الصحية الرئيسية 

على أجندة وزارة الصحة.
وقالـــت خريبط في تصريح 
صحافي لها على هامش احتفال 
مركز الشيخ ناصر سعود الصباح 

الصحي التخصصي بالســـاملية 
والتابع ملنطقة حولي الصحية« ان 
العالم يحتفل بيوم السكر العاملي 
سنويا، وهذا االحتفال يعتبر حملة 
عاملية هدفها 3 محاور رئيسية: 
رفع الوعي الصحي للمجتمع ككل 
وخاصة املعرضني لإلصابة مبرض 

السكر، وكيفية الوقاية منه.
ودعوة جميع الهيئات الطبية 
املشاركه في عالج املرض بتطبيق 
املعاييـــر واألدلـــة اإلكلينيكية 
الطبية  وتفعيلهـــا باملمارســـة 
الصحيحة للسيطرة على املرض. 
كمـــا تدعو احلملـــة احلكومات 
واملؤسسات الصحية وصانعي 
القرارات بوضع استراتيجيات 
وسياســـات واضحـــة للوقاية 
وزيادة طـــرق التثقيف الصحي 
ألنه يعتبر احملور األساسي في 

عالج املرض.

حنان عبدالمعبود
قـــال رئيـــس مركـــز حولي 
التخصصـــي د.بدر  اجلنوبـــي 
الرميح: إن املركز أقام أنشـــطة 
العاملي،  الســـكر  احتفاالت يوم 
مشيرا إلى أن عدد امللفات املسجلة 
ملرضى السكر في املركز بلغ 16319 
ملفا، الفتا الى ان املعدل اليومي 
وصل الى 190 مراجعا )مريض 
بالسكر( وعدد امللفات التي تفتح 
للمرضى اجلدد يتراوح من 7 إلى 

14 ملفا جديدا.
ومـــن جهتهـــا، قالـــت مدير 
اإلدارة املركزية للرعاية الصحية 
األولية في وزارة الصحة د.رحاب 
الوطيان: إنه مبناسبة االحتفال 
العاملي للســـكر، والذي  باليوم 
يصادف 14 نوفمبر حتت شعار 
»ملكافحة مرض السكر اآلن«، تقوم 
الوزارة  الصحة ممثلة بوكيـــل 
املساعد للشؤون الفنية د.خالد 
الســـهالوي ومن خـــالل اإلدارة 
املركزية للرعاية الصحية األولية 
ممثلة بلجنة برنامج رعاية مرضى 
السكر بتنظيم ندوات تثقيفية.

وأشــــارت إلى أن أطباء جلنة 
برنامــــج رعاية مرضى الســــكر 
في املناطق الصحية ســــيقومون 
بتحضير عرض عن مرض السكر 
ومضاعفاته، باإلضافة إلى عرض 
عن احلج ومريض السكر وكيفية 
اتخاذ اإلجراءات املناســــبة أثناء 
مناســــك احلج من حيــــث تبيان 
أعراض مرض السكر من )انخفاض 

  خريب�ط: نه�دف إلى وض�ع إس�تراتيجيات 
واضح�ة للوقاي�ة وزيادة ط�رق التثقي�ف الصحي


