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توقع وصول عدد المصابين بالمرض حول العالم إلى 450 مليون نسمة عام 2030

أكد أن نتائجها ستكون كارثية وسيدفع ثمنها المرضى

العنزي: 18.5% نسبة اإلصابة بالسكري في الكويت

المويزري: تجاوزات صارخة بمناقصتي
 »العناية المركزة« وأجهزة التعقيم في »السارية«

حنان عبدالمعبود
ثّمن النائب شعيب املويزري 
التي يقوم  اخلطوات اإلصالحية 
به����ا كل من وزير الصحة د.هالل 
الساير ووكيل الوزارة د.إبراهيم 
العب����د اله����ادي ورئي����س جلنة 
املناقصات املركزية احمد الكليب 
ملواجهة التجاوزات التي حتدث في 
مناقصات األجهزة الطبية، وكان 
آخرها املخالفات التي حدثت في 
مناقصتي غ����رف العناية املركزة 
في مستش����فى االمراض السارية 
ومناقصة اجهزة التعقيم، مشيرا 
الى ان املتنفذي����ن يعرقلون هذه 
اخلطوات اإلصالحية بل ويضربون 
بقانون املناقصات وقرارات وزير 
الصحة عرض احلائط لترس����ية 
املناقصتني على ش����ركة واحدة 
دأبت وزارة الصحة على ترسية 
املناقصات عليها رغم ان عرضها 
الع����روض املقدمة.  ليس أفضل 

وقال املوزيري في تصريح صحافي: 
انه قبل تولي احمد الكليب رئاسة 
جلنة املناقص����ات املركزية كانت 
مناقصات األجهزة الطبية يشوبها 
التجاوزات الصارخة  الكثير من 
من خ����الل التالعب واس����تخدام 
األساليب امللتوية لترسية معظم 
هذه املناقصات على شركة واحدة 

بعينها »محظوظة« وحرمان بقية 
الشركات من املنافسة الشريفة، 
وكان املرضى في املستش����فيات 
ضحية هذه التجاوزات، الفتا الى 
ان األمل معقود على الكليب لوضع 
حد لتلك التج����اوزات التي كانت 
حتدث قبل توليه رئاسة اللجنة 
وهي املخالفات التي ما زال البعض 

داخل وزارة الصحة ميارسها.
واستش����هد املوي����زري بأبرز 
مناقصتني حدثت بهما جتاوزات 
صارخة: االول����ى مناقصة غرف 
العناي����ة املركزة في مستش����فى 
األمراض السارية وهذه املناقصة 
كان����ت موضع مالحظات من قبل 
جلنة املناقصات املركزية بدليل انها 
اوقفت في شهر اغسطس املاضي 
اجراءات ترس����يتها على الشركة 
احملظوظة ألن اللجنة استشعرت 
وجود شبهات حولها وطلبت من 
وزارة الصح����ة اعداد تقرير فني 
لتقييم العروض من جديد وأمهلت 
الوزارة اسبوعا فقط لتقدمي التقرير، 
اال ان الصحة لم ترد اال خالل شهر 
نوفمب����ر اجلاري اي بعد مرور 3 
اشهر كاملة، وكأن مسؤولي الوزراة 
كانوا يعتقدون ان جلنة املناقصات 
التي  املركزية ستنسى الشبهات 
أثيرت حول عملية ترس����ية تلك 

املناقصة باملخالفة للقانون، وكانت 
مماطلة ال����وزارة ف����ي الرد على 
اللجنة مبثابة محاولة منها للبحث 
عن ذرائع وحجج حول أس����باب 
توصيتها بترسية املناقصة على 
الشركة املتنفذة احملظوظة.وحذر 
املويزري رئيس جلنة املناقصات 
املركزية من ان هناك تعمدا للمضي 
في التالعب باملناقصة من خالل 
اعداد وزارة الصحة تقريرا فنيا 
يعاود املطالبة بالترسية على نفس 
الشركة املتنفذة رغم ان عرضها 
ليس األفضل فنيا أو االقل سعرا، 
وهو ما يتطلب من رئيس جلنة 
املناقصات املركزية اليقظة ووضع 

حد لهذه التجاوزات التي تضرب 
بالقانون عرض احلائط.

واضاف املوي����زري ان هناك 
مناقصة اخرى طبقت فيها وزارة 
الصحة نفس سيناريو االساليب 
الترس����ية على  امللتوية لضمان 
الش����ركة املتنف����ذة احملظوظ����ة، 
وه����ي مناقصة ش����راء 65 جهازا 
طبيا للتعقيم، حيث قامت بعض 
االطراف في الوزارة بدفع الشركة 
املتنف����ذة للتبرع لل����وزراة ب� 25 
جهازا مجانيا بع����د ان مت اغالق 
باب املناقصة، لضمان انخفاض 
س����عر عرض الشركة ليكون أقل 
األسعار، وهو ما يعد حتايال صارخا 
على قان����ون املناقصات املركزية 
فضال عن مخالف����ة ذلك لقرارات 
وزير الصح����ة التي حتظر قبول 
الوزارة ألي تبرع من الش����ركات 
يهدف الى االلتفاف على ش����روط 
املناقصات املطروحة فعال وضمان 
ترسيتها على الشركات التي تبرعت 

باالجهزة الطبية.
وأعرب املويزري عن أس����فه 
لتكرار مثل هذه األساليب امللتوية 
التي حترم الشركات من املنافسة 
الشريفة، الفتا الى انه اذا لم يتم 
وقف هذه التجاوزات في املناقصات 
الطبي����ة املطروح����ة حاليا فإنها 

ستكون كارثة سيدفع ثمنها املرضى 
في مستشفيات الدولة، مطالبا جلنة 
املناقصات املركزية بعدم الرضوخ 
للضغوط التي ميارسها املتنفذون 
لترسية املناقصات الطبية على 

شركة واحدة بعينها.
وعلى خلفي����ة حتذير النائب 
ش����عيب املويزري أكدت مصادر 
صحية مس����ؤولة بال����وزارة ان 
املناقصة لم يتم إيقافها، وامنا تدخل 
بعض املتنفذين لعرقلة العمل أمال 
في انتقالها لشركة أخرى، وبينت 
املصادر انه من الطبيعي ان يتم 
تداول األسئلة والردود فيما بني 
الش����ركات التي فازت باملناقصة 
وجلنة املناقصات حينما تتقدم أي 
شركة أخرى بتظلم مدعية أحقيتها 
في املناقصة، حتى وإن كانت تهدف 

فقط الى عرقلة العمل.
وأكدت املص����ادر ان اخلبراء 
واملختصني من أطباء تخدير وأشعة 
جاءت آراؤهم مطابقة لعمل الشركة، 
ولهذا فإن رد الوزارة سيكون مقنعا 

بدالئل ال تشوبها شائبة.
وكانت »األنباء« قد أش����ارت 
مطلع الش����هر املاضي الى توقف 
العمل املتعمد في مش����روع غرف 
العناية املركزة مبستشفى األمراض 

السارية.

الخباز لـ »الطبية«: على أي أساس 
تستقطعون من رواتب األطباء سنويًا؟!

انتقدت نقابة األطباء الكويتية تصريحات نائب 
رئيس اجلمعية الطبية د.أحمد الفضلي التي أكد فيها ان 
اجلمعية رفعت قانون األخطاء الطبية لوزارة الصحة 
التي تقوم بدورها بدراسته متهيدا العتماده من مجلس 
الوزراء على حد تعبيره.وقال رئيس النقابة د.حسني 
اخلباز في تصريح صحاف����ي: غريب فعال ان يحدد 
نائب رئيس اجلمعية الطبية املبلغ املقرر استقطاعه 
من رواتب األطباء، طبقا للقانون املقدم من اجلمعية 
الطبية، من دون عقد جمعية عمومية غير عادية ألخذ 
»آراء واقتراحات« األطباء بخصوص هذا القانون الذي 
يعنيهم.واسترسل د.اخلباز قائال: الطامة الكبرى ان 
اجلمعية الطبية وعبر تصريح نائب رئيسها د.احمد 
الفضلي قد »فرضت« اس����تقطاعا سنويا من رواتب 
األطباء على الرغم من وج����ود أطباء � بتخصصات 

مختلفة � ال يحتاجون ملثل هذا النوع من التأمني، أو 
على األقل ال ميكن مس����اواتهم باالستقطاعات، وذلك 

الختالف تخصصاتهم وبالتالي نسب أخطائهم.
وتساءل د.اخلباز قائال: على اي أساس مت حتديد 
هذا املبلغ الذي تطالب اجلمعية الطبية باستقطاعه 
من رواتب األطباء سنويا؟ وعلى اي أساس مت حتديد 
واختيار هذه الشركات دون غيرها والتي أشار اليها 

د.الفضلي في تصريحه؟
وأضاف انه من املثير للدهشة أيضا ان نائب رئيس 
اجلمعية الطبية يؤكد في تصريحه ان اجلمعية أعدت 
قانون األخطاء ورفعته للوزارة، ذلك على الرغم من 
ان وزير الصحة د.هالل الساير قد نفى في تصريح 
سابق البدء بإعداد قانون األخطاء الطبية الذي أشار 

له د.احمد الفضلي. 

حنان عبدالمعبود
كشف استشاري أمراض السكري مبركز الفردوس 
الصحي د.عبدالرحمن العنزي أن نسبة اإلصابة 
مبرض السكري بلغت 18.5%، مشيرا إلى أن عدد 
املصابني في العالم بلغ 300 مليون شخص، ومن 

املتوقع أن يزيد إلى 450 مليونا في عام 2030.
وقال العنزي في محاضرة ألقاها خالل الندوة التي 
أقيمت مبركز مناحي العصيمي الصحي مبناسبة 
االحتفال بيوم السكري العاملي حتت رعاية مدير 
منطقة الفروانية الصحية د.سعود الدرعة، وإشراف 
جلنة برنامج رعاية مرضى الس���كري في اإلدارة 
املركزية للرعاية الصحية األولية، »إن الس���كري 

مرض مزمن ينش���أ عندما ال ينتج البنكرياس ما 
يكفي من األنس���ولني، أو عندما يعجز اجلسم عن 
استخدامه بشكل فعال«، واشار إلى أن األنسولني 
هو هرمون يفرزه البنكرياس وميكن اخلاليا من 
أن تأخذ الس���كري من الدم الستخدامه في توليد 
الطاقة. وأضاف »ان فشل إنتاج أو عمل األنسولني 
يؤدي إلى رفع مستويات السكر في الدم ما يؤدي 

إلى الضرر على املدى الطويل في اجلسم«.
ولفت إلى أن مرض السكري من األمراض التي 
ميكن السيطرة عليها بسهولة إذا كان هناك وعي 
لدى مريض السكري وفي حالة االكتشاف املبكر 

للمرض لكيال حتدث مضاعفات. 

د.عبدالرحمن العنزي مع بعض املشاركني في احملاضرة 

شعيب املويزري

بنك الدم يناشد المواطنين والمقيمين 
التبرع لمواجهة النقص الشديد في مخزونه

وجه بنك الدم مناشدة أمس الى املواطنني 
واملقيمني للتبرع بالدم نظرا للنقص الشديد 
في مخزونه من الدم ووجود عدة حاالت طارئة 
جراء حوادث الطرق املتعددة في عطلة عيد 

األضحى املبارك.
وقالت مديرة بنك ال���دم د.رمي الرضوان 
ل� »كونا« ان البنك ش���هد خالل عطلة العيد 

نقصا كبيرا في عدد املتبرعني حيث لم يتعد 
عدده���م ال� 40 متبرعا يومي���ا في حني كان 
البنك يستقبل قبل العطلة بني 350 الى 400 

متبرع يوميا.
وأوضح���ت د.رمي ان هناك حاالت كثيرة 
في املستشفيات بحاجة ماسة الى الدم نظرا 
لتعرض بعضها الى نزيف حاد جراء حوادث 

الطرق وأمراض أخرى وهو ما اس���تدعى مد 
املستشفيات بالدم من قبل البنك وأدى بالتالي 
الى هبوط حاد لدى مخزون البنك من الدم.

وقال���ت ان مبادرة املواطن���ني واملقيمني 
للتبرع بالدم من ش���أنها سد احلاجة املاسة 
ال���ى الدم وإنقاذ حي���اة املرضى ممن هم في 

د.رمي الرضوانأشد احلاجة اليه.


