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 المطر: «الوطني» لن يدخر جهدًا في دعم 
بنك الدم لتعويض النقص في مخزونه

 ..و«بوبيان» يحث موظفيه
  على اإلسراع في التبرع بالدم

 أعداد كبيرة من موظفي البنك توافدوا إليه للتبرع

 منال املطر

 وليد الياقوت

 موظفو «الوطني» يتبرعون بالدم

 د.هالل الساير والزميلة حنان عبداملعبود

بكافة املجاالت املتاحة لتعويض 
النقص في مخزونه. وهذه احلملة 
التـــي جاءت كاســـتجابة فورية 
لنداء بنك الدم ليست األولى التي 
ينظمها البنك الوطني، وبالطبع 
لن تكون األخيرة، بل ســـيتبعها 
حمالت ومبادرات أخرى انطالقا 
من سياسة البنك الراسخة خلدمة 
الوطن واملجتمع الكويتي، والوطني 
يضم صوته إلى بنك الدم ويدعو 
كافة املواطنني واملقيمني في الكويت 
إلى التبرع بالدم واملســـاهمة في 
توفير حاجة املستشفيات اليومية 
للدم». وأشاد بنك الدم بهذه املبادرة 
الطيبة والرائدة من مؤسسة عريقة 
مثل البنك الوطني وما يقوم به 
من نشاطات وجهود مستمرة في 
املجالني اخليري واإلنســـاني في 

الكويت. 

 حنان عبدالمعبود
  هنأ وزير الصحة د.هالل الساير 
القياديني والعاملني بوزارة الصحة 
بعيد األضحى املبارك وناشــــدهم 
بــــذل املزيد من اجلهــــد وتكثيف 
العمل واألداء اجليد واملخلص من 
أجل مصلحــــة املرضى. وأضاف 
الساير في تصريح صحافي خالل 
اســــتقباله القياديــــني والعاملني 
بوزارة الصحة لتهنئتهم بالعيد 
في ديوان عام وزارة الصحة، أن 
رحلته األخيرة إلى الواليات املتحدة 
األميركية تعتبــــر دعوة خاصة 
لــــوزارة الصحة حلضور منتدى 
أقيم مبقاطعة مونتريول ملناقشة 
مشــــاكل ميزانية وزارات الصحة 
بدول العالم، وقال «لقد تقابل أكثر 
من ١٥ وزير صحة من دول الغرب 
وكنت متواجدا من اخلليج والوزير 
املناقشات  اإلماراتي، حيث دارت 
حول ارتفاع األسعار التي أضرت 
مبيزانيات وزارات الصحة مبختلف 
دول العالــــم، وتقدمي االقتراحات 
امليزانية عبــــر خفض  خلفــــض 
األسعار خاصة أن أغلب وزارات 
الصحة بدول العالم قامت بخفض 
ميزانيتها، وهو األمر الذي لم يحدث 
هنــــا بالكويت. وأوضــــح الوزير 
أن خفــــض امليزانيات أضر كثيرا 
مبستوى اخلدمات الصحية، مشيرا 
الى أن هناك العديد من االقتراحات 
تقدم بها عدد مــــن الوزراء، وقال 
«من جانبنــــا أكدنا على ضرورة 
االهتمام بالرعاية الصحية األولية 
ألن «الوقاية خير من العالج»، كما 
أكدنا على االهتمام بالتطعيم ورفع 
مستوى اخلدمة بالرعاية الصحية 
األولية والذي يوفر على الوزارات 
اخلدمة، ويضمن مستقبل الرعاية 
الصحية الثانوية في تخصصات 
عدة والتي تعتبــــر أكثر ما يثقل 
ويضر بامليزانية. ولفت الســــاير 
الــــى أنــــه توجــــه ملقاطعة لوس 
اجنيليس ملناقشة حتويل مستشفى 
مبارك الكبير من مستشــــفى عام 
أكادميــــي، وقال  الى مستشــــفى 
الطبيعي أن يواكب حتويل  «من 
املستشفى الى أكادميي بعد إعطائه 
لوزارة التعليم العالي تغيير ولهذا 

اجتهنا الى لوس اجنيليس إلدارته 
واملساعدة في التحويل.

قــــال وكيل وزارة    من جانبه 
الصحة د.إبراهيم العبدالهادي ان 
الوزارة ستستأنف برنامج عملها 
وستنطلق االنطالقة اجلديدة عقب 
فترة عيد األضحى ومتابعة خطة 
اإلصالح الصحي واخلطة التنموية 
للدولة وإعادة نشاط الوزارة حيث 
سيتم استئناف االجتماعات ونكثفها 
مع جميــــع القيادات الصحية كما 
ستتم إعادة وضع خطط قصيرة 
املدى لتنفيذ ما تبقى من اخلطط 

التنموية واإلصالح الصحي.
  وأضاف العبدالهادي أن هناك 
١١ نظاما وبرنامجا صحيا رئيسيا 
ســــيتم دفعها إلى األمام وبشكل 
سريع للوصول إلى نتائج جيدة 
خالل فترة زمنيــــة محددة منها 
األبراج الصحية وبرنامج االعتراف 
بجودة اخلدمات الصحية وكذلك 
الهيئة الصحية  إنشــــاء  مشروع 
امليكنة حيث سيتم  وكذلك نظام 
خالل األســــبوع اجلاري تكثيف 
االجتماعات مشيرا إلى أنه سيعمل 
على حتديد وجهات النظرة فيما 
بني املديرين والوكالء املساعدين 
في القطاعات بحيث يتم عمل إعادة 

قياس النتائج خالل ٣ أشــــهر من 
تاريخ وضع اخلطة.

  وأشار العبدالهادي إلى أن وزارة 
الصحة أعــــادت هيكلة القطاعات 
القياديني  الصحية على مستوى 
حيث مت البــــدء مبنصب الوكالء 
املســــاعدين كما مت عمــــل تغيير 
فــــي اإلدارات واملديرين ومديري 
املستشفيات، مشيرا إلى أننا ننظر 

في اإلصالح ومصلحة العمل وخطة 
تسيير العمل نضعها فوق كل اعتبار 
بغض النظر عن األشخاص وأننا 
نهتم بتطوير العمل فهو األساس 

الذي نطمح اليه.
  وحول قضية العالج باخلارج 
التجاوزات  ان  العبدالهــــادي  قال 
في العالج باخلارج لم تنته واننا 
ماضون في عمليــــة البحث عنها 

القانونية  التحقيقــــات  كما أن 
انتهت امس بصفة نهائية حيث 
ســــيعتمدها الوزير وسيحيلها 
إلــــى النيابة، مشــــيرا إلى اننا 
البرملانية  اللجنة  ملتزمون مع 
وديوان احملاســــبة بشأن ملف 
العــــالج باخلــــارج، متوقعا أن 
يحرز امللــــف الكثير من التقدم 

خالل الشهرين املقبلني.
  وأعلن العبدالهادي أن اليوم 
سيشــــهد عرضا مليكنة العالج 
باخلارج، مشيرا إلى أنه خالل 
شــــهر ســــيتم ميكنــــة العالج 
باخلارج بشــــكل كامل وربطه 
باملستشفيات، مشــــيرا إلى أن 
املنفذة قامت بوضع  الشــــركة 
البرنامج خالل فترة العيد وأن 
الوزير ســــيعتمدها غدا مشيرا 
إلى أنه ستكون نقلة نوعية في 
اللجان الطبية والعالج باخلارج 

بالكامل خالل الشهر املقبل.
  وعلــــى هامش االســــتقبال 
الوكيل املســــاعد لشؤون  ذكر 
اخلدمات الطبية املساندة د.قيس 
الدويري أن مطلع العام املقبل 
سيشهد تشكيل جلان التعاقدات 
اخلارجية مع الهيئة التمريضية 
الدويري أن  اجلديدة. وأوضح 
تعاقدات وزارة الصحة مع الفرق 
الطبية للمستشفيات مستمرة، 
معلنا أن هناك توجها للتعاقد 
في مجاالت األعصاب والعظام 
والعالج الطبيعي، مشــــيرا الى 
أن الهــــدف من ذلك هو االرتقاء 

باملستويني الصحي والفني.
الوكيل املساعد لألدوية    أما 
والتجهيزات الطبية د.عمر السيد 
عمر فذكر أن مشروع تخفيض 
أســــعار األدوية، «مــــازال قيد 
الدراسة»، وهو مشروع متكامل 
يختص بدول اخلليج، الفتا الى 
أن الدراسة مت رفعها الى الوزير 

د. هالل الساير.
  من جهته قال رئيس قســــم 
جراحة املخ واألعصاب مبستشفى 
ابن سينا د.يوسف العوضي ان 
املستشفى رتب الستقطاب ٩ من 
املستشارين واجلراحني العامليني 
املختصني فــــي املخ واألعصاب 
حيث سيستضيفهم في الفترة 
من ٥ الى ٩ ديسمبر املقبل، مشيرا 
الى أنهم سيقومون بإجراء عدد 
من العمليات اجلراحية في املخ 
واألعصــــاب، كما ســــينظرون 
ويشخصون عددا من احلاالت 

املرضية.
الوكيل املساعد    كما أشــــار 
لشؤون الصحة العامة د.يوسف 
النصف الى أن ڤيروس انفلونزا 
اخلنازير لم يتوقف، مشيرا الى أن 
البعض لديهم معلومات مغلوطة 
بأننا أعلنا انتهاء الڤيروس، فهو 
موجود بشكل عادي مثله مثل 
ڤيروس اإلنفلونزا املوســــمية 
العادية ومــــن املمكن أن تظهر 
حاالت بشكل أسبوعي وال يشكل 
خطورة على احلياة كما ذكرنا 
ســــابقا إال بالنسبة للمعرضني 
للمخاطر مثل احلوامل واألطفال 
دون اخلامسة وكبار السن وبعض 

أصحاب األمراض املزمنة.
  من جهتها أعلنت نائب مدير 
مستشــــفي األمراض الصدرية 
د.رمي العسعوسي عن وصول 
الكندي اخلاص  الطبي  الفريق 
باجلراحــــني حيث يتــــم حاليا 
ترتيب احلــــاالت املرضية التي 
ستجرى لها العمليات اجلراحية، 
مبينة أن الفريق مختص بالكبار 
واألطفال وأن الفرق الكندية مت 
تقســــيمها لعدة فرق منها فرق 
تبقى بشكل مستمر وفرق أخرى 
حتضر إلى البالد ثم تذهب لتعود 

بعدها بفترة.
اكد مدير املستشفى    بدوره 
الصدري بوزارة الصحة د.عباس 
الكندي  الفريــــق  ان  رمضــــان 
الذي مت االتفاق معه مؤخرا قد 
وصل الى الكويت يوم السبت 
املاضي، الفتا الى انه مكون من 
١٤ طبيبــــا ومتخصصا وهيئة 
متريضية، معلنا عن البدء في 
اجراء عمليــــات القلب املفتوح 
القلب  القلب وصمام  وشرايني 
للعديد من املرضى انطالقا من 

صباح اليوم االثنني.

في بنك الدم للتعرف على أفضل 
الوســـائل التي ميكن من خاللها 
التعاون معهم للمساهمة في حل 
هذه املشكلة ووضع حد للنقص 

في أكياس الدم.
  وشـــدد الياقوت على أن دور 
البنك االجتماعـــي ال ميكن بأي 
حال من االحوال أن ينفصل عن 
دوره االقتصادي أو املالي حيث 
ان مســـاهمته في خدمة مختلف 
قطاعـــات املجتمع تعتبر ركيزة 
أساســـية العمالـــه وأنشـــطته 

املختلفة.
  وأوضح أن بنك بوبيان ميتلك 
ســـجال حافال في تعدد أنشطته 
االجتماعية من خالل فريق خدمة 
املجتمـــع الذي يضـــم مجموعة 
البنك مـــن املتطوعني  أبناء  من 
واملتطوعات الذين قاموا بالعديد 
من االنشطة التطوعية خالل العام 
احلالي أبرزها زيارة املستشفيات 
االجتماعيـــة  الرعايـــة  ودور 

وغيرها. 

التزاما منهم بالواجب اإلنساني 
والوطنـــي جتاه كافـــة املرضى 

واحملتاجني للدم.
  وأكدت املطر أن: «البنك الوطني 
لن يدخر جهدا في دعم بنك الدم 

االحداث التي يشـــهدها املجتمع 
الذي نحيا فيه مشيرا الى ان ادارة 
البنك اهابت في التعميم بجميع 
الزمالء والزميالت الى التوجه في 
أقرب فرصة الى مقر بنك الدم في 
منطقة اجلابرية. وأضاف ان االمر 
لن يقف عند حد التعميم الذي مت 
ارساله الى جميع موظفي البنك 
بل سيتم أيضا االتصال باملعنيني 

 اعلن بنك الكويت الوطني أمس 
عن اطالق حملة للتبرع بالدم بني 
موظفيه، وذلك تلبية حلاجة بنك 
الدم املاسة للمتبرعني بعد نقص 
أعداد  مخزونه، حيـــث توجهت 
كبيرة من موظفي البنك الوطني 
إلى بنك الدم أمس، استجابة لدعوة 
الوطني جميع موظفيه إلى التبرع 
بالدم واملساهمة في سد النقص 
احلالي في مخزون بنك الدم بعد 
تدني عـــدد املتبرعني خالل فترة 

عيد األضحى املبارك.
  وفي هذا الصدد، قالت املديرة 
التنفيذية إلدارة العالقات العامة 
واإلعالن في بنك الكويت الوطني 
منال املطر ان دعوة البنك جميع 
موظفيه إلـــى التبرع بالدم القت 
إقباال وجتاوبا كبيرين بني املوظفني 
الذين توافدوا فورا إلى بنك الدم، 

 في رد فعل ســـريع ومباشر 
على أزمة النقص الشـــديد التي 
يعاني منها بنك الدم املركزي والتي 
أعلن عنها في وسائل االعالم، قام 
بنك بوبيان على الفور بالتعميم 
على جميع العاملني فيه مطالبا 
اياهم بضرورة االسراع للتبرع 
بالدم مصداقا لقول رســـول اهللا 
ژ «واهللا في عون العبد ما كان 

العبد في عون أخيه».
  وقـــال مدير عـــام مجموعة 
االدارية بالبنك وليد  الشـــؤون 
فـــي تصريح صحافي  الياقوت 
ان نشر التعميم جاء انطالقا من 
رسالة البنك االجتماعية والتي من 
شأنها املساهمة في جميع االحداث 
والتطورات التي يشهدها املجتمع 
وحتفيز موظفيـــه على التفاعل 
معها مبا يبرز اجلانب االنساني 

لهم وللبنك.
  وأكـــد ان نشـــر التعميم بني 
املوظفني جاء انطالقا من املسؤولية 
االجتماعية للبنـــك وتفاعال مع 
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