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د.فتحي ابومغلي

د.هالل الساير 

)كرم ذياب( جانب من حفل افتتاح عيادة كرماني لألشعة

)سعود سالم( متاضر السديراوي متوسطة منى اللوغني وخالد الصالح

موظفو »جلوبل« يتبرعون بالدم

وزير الصحة الفلسطيني يثني على دعم
الكويت للقطاع الصحي في األراضي المحتلة

موظفو »جلوبل« يتبرعون بالدم

في ردة فعل سريعة ومباشرة على أزمة النقص 
الشديد التي يعانيها بنك الدم واستجابة للنداء الذي 
اعلن عنه في وسائل االعالم مؤخرا، قام بيت االستثمار 
العاملي )جلوبل( باستضافة الوحدة املتنقلة للبنك 
املركزي للدم، بعد ان قام على الفور باالتصال باملعنيني 
ببنك الدم واخذ اقرب موعد منهم للحضور الى مقر 
الش����ركة ومن ثم التعميم عل����ى جميع العاملني في 
الشركة مطالبا اياهم بضرورة االسراع للتبرع بالدم 

للمساهمة في سد حاجة البنك.
وقد شهدت احلملة جتاوبا وتفاعال كبيرا من قبل 
موظفي الشركة الذين سارعوا للمشاركة بالتبرع بالدم 
طوال الفترة احملددة للحملة التي امتدت من الساعة 
العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف بعد 

الظهر، وذلك اميانا منهم بهذا الواجب االنساني.
وقالت خولة الرومي، نائب رئيس تنفيذي � املوارد 
البشرية والش����ؤون اإلدارية � ان نشر التعميم بني 
املوظفني جاء انطالقا من املس����ؤولية االجتماعية ل� 

»جلوبل«.
واكدت ان دور »جلوبل« االجتماعي ال ميكن بأي 
حال من االح����وال ان ينفصل عن دورها االقتصادي 
حيث ان مساهمتها في خدمة مختلف قطاعات املجتمع 
تعتبر ركيزة اساسية ألعمالها وانشطتها املختلفة، 
مشيرة الى ان بنك الدم في حاجة دائمة لدعم مخزونه 
ملصلح����ة الكثير من املرضى واملصابني في احلوادث 
والذي يشكل توفير الدم بالنسبة لهم ضرورة الستمرار 
احلي����اة. وذكرت ان التبرع بال����دم يعد احد االهداف 
االنسانية النبيلة التي تدل على مدى ارتباط االشخاص 
بالبيئ����ة احمليطة والتعرف على احتياجات افرادها، 
كما ان هذا العمل يزيد من التالحم وترسيخ العالقات 
بني الناس في املجتمع. واوضحت الرومي ان الشركة 
متتلك سجال حافال في تعدد انشطتها االجتماعية من 
خالل فريق خدم����ة املجتمع الذين قاموا بالعديد من 
االنشطة التطوعية خالل العام احلالي ابرزها زيارة 

املستشفيات ودور الرعاية االجتماعية وغيرها.

اثنى وزير الصحة الفلسطيني 
د.فتح����ي ابومغلي على ما تقدمه 
الكويت من دعم للفلس����طينيني 
وبشكل خاص في املجال الصحي 
قائال »ان الكويت تدعم الس����لطة 
الفلسطينية على مختلف الصعد 
السياسية واالقتصادية والصحية 
والتعليمية اضافة الى دعم موازنة 

السلطة«.
ف����ي مقابلة خاصة  جاء ذلك 
البو مغلي اجرتها معه »كونا« في 
مستشفى »اجلراحات التخصصية« 
الذي متوله الكويت ويعتبر جزءا 
من »مجمع فلسطني الطبي« الذي 
الذي  يضم »مستشفى رام اهلل« 
اقي����م بدعم م����ن ابن����اء رام اهلل 
و»مستشفى الشيخ زايد« للطوارئ 
وجناح االطف����ال املمول من قبل 

البحرين.

وذكر ابومغلي »ان املستشفى 
بني مبنحة كرمي����ة من الكويت 
قيمتها عشرة ماليني دوالر ونفذ 
عبر مؤسس����ة »بك����دار«، وهي 
مؤسسة وطنية ش����به حكومية 

تنفذ مش����اريع تابعة للسلطة«، 
بالكامل اضافة  البناء  ان  مضيفا 
الى االجهزة واملعدات مت توفيرها 

بدعم كويتي.
واوضح »ان املستشفى مختص 
الكل����ى واالعصاب  في جراحات 
والقلب وانه مت اجراء ثالث عمليات 
زراعة كلى تكللت بالنجاح«، مبينا 
»ان مستوى اخلدمة في املستشفى 
واملجمع الطبي متقدم بشكل واضح 
القليلة  اذا ما قورن بالس����نوات 

املاضية«.
في الس����ياق ذاته، ذكر وزير 
الصحة »ان مجمع فلسطني الطبي 
مثل نقلة نوعية بفعل الدعم العربي 
اضافة الى اهتمام السلطة والوزارة 
ببناء مؤسس����ة صحية متكاملة 
لتوفير خدمات ذات جودة عالية 

ومستدامة للفلسطينيني«.

»الداخلية« تشارك في حملة التبرع بالدم
اعرب العميد محمد الصبر مدير ادارة االعالم االمني الناطق الرسمي 
باس��م وزارة الداخلية عن امله في ان يلقى نداء بنك الدم بالتبرع بالدم 

استجابة فورية من املواطنني واملقيمني كالعهد بهم دائما.
واوضح ان قيام املواطنني واملقيمني باملبادرة بهذا العطاء االنس��اني 
النبيل من شأنه ان يفي باالحتياجات املتزايدة للدم بالنظر لالعداد املتزايدة 
للمصابني من جراء حوادث املرور وحاالت النزيف املختلفة واالطفال غير 

مكتملي النمو باالضافة الى املصابني بامراض الدم.
واش��ار الى ان حوادث املرور اس��فرت خالل الفترة من 1�2010/11/21 
الى وفاة 21 ش��خصا منهم 17 من الذكور باالضافة الى اربع اناث وكذلك 
عدد غير قليل م��ن املصابني األمر الذي يبرز مدى احلاجة للتبرع بالدم 

النقاذ حياة الكثيرين.

حملة للتبرع في التأمينات
أص���در مدير ع���ام الهيئة 
العام���ة للتأمينات توجيهاته 
بتنظيم حمل���ة للتبرع بالدم 
ملوظفي املؤسسة غدا اخلميس 
مببنى املؤسسة الرئيسي وذلك 
بالتع���اون مع بنك الدم، وأكد 
الرجعان ان مثل هذه احلملة 
تعبر عن موقف املؤسسة الثابت 
واملبدئي بضرورة التفاعل مع 
احتياجات املجتمع وقضاياه 

االنسانية.

الساير يسمح للصيادلة الكويتيين بمزاولة المهنة
بالقطاع األهلي أو أي جهة أخرى في القطاع نفسه

الجسار: الهيئة العامة للصحة نقلة نوعية في الخدمات

الصالح: 50% نسبة الشفاء التام من سرطان الثدي بالكويت

حنان عبدالمعبود
أصدر وزي����ر الصحة د.هالل 
الساير عدة قرارات وزارية منها 
الكويتيني  الس����ماح للصيادل����ة 
احلاصلني على ترخيص مبزاولة 
مهنة الصيدلة في القطاع االهلي، أو 
مبزاولة املهنة في أي جهة أخرى في 
ذات القطاع، أو حلسابهم اخلاص 
وفقا لعدة شروط وضوابط منها 
ان يك����ون الصيدلي كويتيا، وان 
يتقدم بكتاب معتم����د الى جلنة 
التراخيص الصيدالنية، وذلك من 
اجلهة التي يعم����ل فيها بالقطاع 
اخلاص أو حلساب نفسه ويحدد 
ساعات العمل كما يقدم كتابا آخر 
للجنة يبني فيها مواعيد وساعات 
العمل في القط����اع األهلي، حيث 
تنظر اللجنة في الطلبات وتتحقق 
من مدى صحة املعلومات. كما عدل 
الساير في قرار آخر املادة 23 من 

حنان عبدالمعبود
أكدت النائبة د.سلوى اجلسار 
أن الهيئ����ة العامة للصحة املزمع 
انشاؤها س����تحدث نقلة نوعية 
مطلوبة للخدمات الصحية بالكويت، 
وقالت »شاركت حينما كنت عضوة 
بلجنة الشؤون الصحية في دور 
االنعقاد املاضي، في مناقش����ات 
مس����تفيضة حول الهيئة العامة 
للصحة، وكنا قد قطعنا ش����وطا 
كبيرا فيها حي����ث أجنزنا 90% 
من العمل ومتت مراجعة مشروع 
بقانون النشائها، كهيئة متكاملة 
تفصل العمل الفني الذي يتعلق 
بوضع االستراتيجيات الصحية في 
وزارة الصحة عن العمل االشرافي 
والتنفيذي، حيث ان الهيئة ستأخذ 
اجلانب الفني البحت الذي يتعلق 
باجل����ودة والتراخيص ووضع 
أداء  السياسات وقياس مستوى 
املرافق الصحية وتدريب األطباء 
التوعية،  والعامل����ني، وبرام����ج 
والعالج باخلارج، وغيرها، وهذا 
األمر في اعتقادي هو مطلب حيوي، 
وسنشهد آثار الهيئة خالل السنوات 
التكاليف  املقبلة بتقليل  اخلمس 
املادية لل����وزارة، خاصة أننا في 
بلد تركيبته السكانية تضم 71% 
وافدي����ن و%29 مواطنني وكذلك 
هناك ع����دم ثقة باجلهاز الصحي 

احلكومي.
جاء هذا في تصريح صحافي 
لها خ����الل احلفل الذي أقيم أمس 
األول بفندق مارينا مبناسبة افتتاح 
عيادة د.نور الهدى كرماني لألشعة 

حنان عبدالمعبود
الكويتية ملكافحة  أعلنت اجلمعية 
التدخني والسرطان عن انطالق احلملة 
الثدي  الوطني���ة للتوعية بس���رطان 
لطالبات املرحلة الثانوية وذلك بالتعاون 

مع وزارة التربية.
وقال عضو اجلمعية د.خالد الصالح 
في مؤمتر صحافي بوزارة التربي��ة امس 
ان احلملة تتضم�����ن دورة تدريبي��ة 
ملعلمات التربي���ة البدنية على عملية 
الفح���ص الذاتي للكش���ف عن املرض 
وتأهيلهن للعمل على تدريب املعلمات 
والطالب���ات بع���د ذلك عل���ى العملية 

ذاتها.
واض���اف أن الدورة تب���دأ مراحلها 
االول�����ى في 28 وحت�����ى 29 نوفمبر 
اجلاري بالتع��اون م��ع منظمة الصحة 
العاملية وبالتنسيق مع وزارة الصحة 
وذلك في مركز الطب االسالمي في منطقة 

الصباح الصحية.
وأوضح ان الدورة تهدف الى توعية 

الثانوية  ف���ي املرحلة  الطالبات  جيل 
بأهمية الكشف والعالج املبكر عن املرض 
مشيرا الى ارتفاع املخاوف لدى العامة 
من تقبل املرض وحتى عالجه اضافة 
الى جتاهل كثير من النس���اء ملراجعة 

الطبيب لش���عورهن باخلوف من هذا 
املرض.

العاملية  وذكر ان منظم���ة الصحة 
غيرت تصنيف مرض س���رطان الثدي 
من )خطي���ر الى مزمن( وذلك الرتفاع 

نسبة الشفاء منه بشكل تام مؤكدا ان 
نسبة الشفاء متاما من املرض في دولة 
الكويت بلغت 50 % اال ان اللواتي شفني 
من���ه يبقى لديه���ن التخوف من طرح 
موضوع شفائهن ما يسبب للعامة تخوفا 

اكبر حيال املرض.
وقال د.الصالح ان املعلمات اللواتي 
سيتم تدريبهن على الكشف الذاتي سيتم 
اختباره���ن إلعطائهن رخصة تدريب 
ف���ي مجاالت  متكنهن م���ن االنخراط 
اخرى أو االستفادة من مشاركتهن في 
احلملة الوطنية ملكافحة السرطان )كان( 

وغيرها.
من جانبها أكدت الوكيل املس���اعد 
للتعلي���م العام في وزارة التربية منى 
اللوغاني اهمية حضور الدورة كاملة 
من قبل معلمات التربية البدنية اللواتي 
وقع عليهن االختيار كمتدربات مشيرة 
الى أهمية البرنامج في توعية الطالبات 
وحتديدا طالبات الصف ال� 12 في املرحلة 

الثانوية.

التنفيذية بشأن مزاولة  الالئحة 
مهنة الصيدلة وتنظيم االدوية، 
حيث ح����دد القرار في حظر فتح 
صيدلية أو تأجير أو اس����تثمار 
الترخيص على صاحب الترخيص 
ويجب ان تدار الصيدلية حلساب 
الترخيص باس����تثناء  صاح����ب 
صيدليات اجلمعية التعاونية وفقا 
للش����روط التالية منها: ان تقدم 
اجلمعية إلدارة التفتيش ما يفيد 
أو  بتعاقدها مع إحدى الشركات 
الصيادلة، كما يجب إخطار وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل بذلك، 
حيث تكون اجلمعية املسؤولة أمام 

الوزارة بشأن مزاولة املهنة.
كما أصدر ق����رارا آخر يقضي 
بضم كل من مدير ادارة التراخيص 
الصحية د.مرزوق البدر وهنوف 
ع����ادل م����رزوق ال����ى عضوي����ة 
التراخي����ص ملزاولة مهنة  جلنة 

والسونار، وأعربت اجلسار عن 
س����عادتها بوجودها في احتفال 
افتت����اح املركز، وقال����ت »ان هذا 
اليه، خاصة  املركز نحن بحاجة 
ان اخلدم����ات الطبية في بلد مثل 
الكويت تصل ميزانية الصحة فيه 
تقريبا الى مليار دينار حيث تبلغ 
الى  990 مليون دينار«، مشيرة 
أن الدول املتقدمة لم تعد نظرتها 
للصحة العامة تعني فقط تقدمي 
اخلدمات العالجية، وامنا أصبحت 
تعني الوقاي����ة والعناية بصحة 
األش����خاص واالكتش����اف املبكر 

لألمراض.
ولهذا ف����إن مثل ه����ذا املركز 
الي����ه وأمتنى أن  نحن بحاج����ة 
يهتم أيضا بقضية التوعية لدى 

الصيدلة. كما أمر بتشكيل جلنة 
لتراخي����ص االعالن����ات املتعلقة 
بالصحة والتغذية برئاسة مدير 
ادارة تس����جيل ومراقبة االدوية 
الطبية والنباتية الصيدلي جابر 
اخلالدي ومدي����رة ادارة التغذية 

طالبات املدارس، وخاصة الطالبات 
الثانوي����ة واجلامعية،  باملراحل 
وكيفي����ة التدريب والتعليم على 
الفحص الذاتي للثدي، وكذلك اإلملام 
التحاليل والفحوصات  بضرورة 
املطلوب����ة ف����ي ح����االت معينة، 

والتغذية الصحية.
وشددت اجلسار على ضرورة 
احلذر من جانب املرأة في كل ما 
يختص بصحتها، مشيرة الى أن 
بعضهن حني تلم بهن وعكة صحية 
تلجأ للمسكنات وال تهتم مبراجعة 
الطبيب، وهو أمر قد يكون انذارا 

ألمر خطير.
لهذا يجب االهتمام بكل األمور 
الصحية للمرأة، ولهذا نشكر د.نور 
الهدى على اهتمامها بهذا اجلانب، 

واإلطعام د.نوال احلمد مقررا للجنة 
وعضوية كل من مراقب تسجيل 
االدوية واالفراج الصيدلي رامي 
بهبهاني ورئيس قسم مستحضرات 
التجميل يسرى العجمي ورئيس 
قس����م االغذية اخلاص����ة زينب 
الكندري وفن����ي تغذية وإطعام 
خيرية البحارنة. وخص اللجنة 
بالنظر في طلب����ات االعالن عن 
املواد املتعلق����ة بالصحة والتأكد 
من ان املواد واملنتجات واالصناف 
امل����راد االعالن عنها مس����جلة أو 
مصرح بتداولها من قبل الوزارة، 
كذلك دراس����ة مواصفات منوذج 
االعالن واملكان املطلوب االعالن 
فيه ووس����يلة االعالن وغير ذلك 
من متطلب����ات تقييم االعالن من 
حيث الصياغة الطبية التي يجب 
ان تكون صريح����ة، وأثره على 
اجلمهور متضمنا املفاهيم الصحية 

ونتمنى االهتمام باجلوانب األخرى 
مثل السمنة والسكر والتدخني وما 
الى ذلك ومن جانبها ألقت د.نور 
الهدى كرماني كلمة أوضحت فيها 
أن مرض س����رطان الثدي أصبح 
االن باإلمكان اكتشافه في مراحله 
املبكرة وإعطاء أحسن فرص العالج 

والشفاء بإذن اهلل.
وقالت لق����د حرصت على أن 
تضم عيادة التشخيص اإلكلينيكي 
للثدي جه����از املاموغرام الرقمي 
)GE Senographe Essential( والذي 
يعد من أح����دث األجهزة الرقمية 
للتشخيص املبكر ألمراض الثدي، 
ويتمتع بأعلى مواصفات اجلودة 
ومصداقية التشخيص كما يتصل 
جهاز املاموج����رام الرقمي بجهاز 

املتعارف عليها على أال يتضمن 
الن����ص أي لفظ أو عبارة تتنافى 
مع االستخدامات الصحية للمعلن 
عنه واملثبتة في ملفات التصريح 
بتداولها لدى الوزارة، كذلك النظر 
في طلب االع����الن وتصدير قرار 
الترخيص أو عدم الترخيص، كذلك 
إحضار صاحب االعالن بذلك رسميا 
ويحق للجن����ة االتصال بجهات 
االختص����اص للوقوف على مدى 
التي يتضمنها  صحة املعلومات 
االعالن كما في حالة موافقة اللجنة 
على نشر االعالن يخطر صاحب 
العالقة بعدم إجراء أي تعديالت 
وتكون قرارات اللجنة نافذة بعد 
اعتمادها من الوكيل املساعد لشؤون 
االدوية والتجهيزات الطبية. كما 
أعاد الساير حتديد رسوم خدمات 
االطراف الصناعية بالنسبة للمقيم 

الذي يحمل بطاقة إعاقة.

العينات  ثالثي اإلحداثيات ألخذ 
من الث����دي دون احلاجة للتدخل 

اجلراحي.
باس����تخدام جمي����ع األجهزة 
الرقمية احلديثة وأجهزة النظام 
التداخلي الفراغي، وفيها يتم أخذ 
عينات من الثدي للتشخيص املبكر 

دون التدخل اجلراحي.
وأيضا استئصال أورام الثدي 
احلمي����دة كلي����ا دون أي تدخل 
جراحي، باإلضافة الى وضع السلك 
 )clip( اجلراحي والعالمة التعريفية
لتسهيل مهمة طبيب اجلراحة لعمل 
جراحات االس����تئصال اجلزئي، 
ومساعدة طبيب األورام ملراقبة 

الورم أثناء العالج.
مشيرة الى ان أجهزة السونار 
املستخدمة لباقي أعضاء اجلسم. 
مثل سونار الرقبة، البطن واحلوض 

متوافرة أيضا.
وأوضحت كرماني أنها حرصت 
أيضا على توفي����ر خدمة فريدة 
من نوعها تقدم للمرة االولى في 
الكوي����ت، ه����ذه اخلدمة تتضمن 
التواصل مع مجموعة الناجيات من 
سرطان الثدي إلعطاء الدعم واألمل 
التجربة واللحظات  ومش����اركة 
الصعبة مع املريضة وأس����رتها، 
مبينة أن التواصل مع الناجيات 
من سرطان الثدي يعد من أقوى 
اخلطوات االيجابية للعالج حلديثي 
اإلصابة حي����ث إن وجود قنوات 
للتواصل مع أخريات مررن بتجربة 
مماثل����ة يقلل القلق واخلوف من 

التساؤالت عن املستقبل.

أعاد تحديد رسوم خدمات األطراف الصناعية للمقيم الذي يحمل بطاقة إعاقة

في افتتاح عيادة كرماني لألشعة

العازمي: 1650 حاجًا راجعوا
عيادات البعثة الطبية بمكة

أكد مسؤول صحي ان نحو 1650 حاجا راجعوا عيادات البعثة 
الطبية الكويتية املوزعة في )منى وعرفه( ومقر البعثة مبنطقة 

النسيم في مكة املكرمة أثناء أداء مناسك حج هذا العام.
وقال رئيس فريق اخلدمات الطبية في بعثة احلج الكويتية 
د.محمد العازمي ل� »كونا« مبناس���بة ع���ودة فريق البعثة ان 
احلاالت التي راجعت العيادات موزعة بني اجهاد وحاالت ربو 
وكس���ور وانفلونزا وأمراض اجلهاز التنفس���ي وقد مت تأمني 
االحتياج���ات كافة للحجاج من أجه���زة طبية وأدوية وللفرق 

الطبية املرافقة للحمالت.
واوضح ان وزارة الصحة س���خرت امكاناتها كافة لتوفير 
مس���تلزمات ضيوف الرحمن أثناء أداء مناس���ك احلج مشيدا 
باجلهود الكبي���رة التي قامت بها القيادتان السياس���يتان في 
الكويت والسعودية لتذليل العقبات وتوفير اخلدمات الصحية 

للحجاج من مختلف أنحاء العالم.

العروج: 16.7% اإلصابة بالسكر في الكويت
يقيم معهد دسمان للسكري اخلميس املقبل احتفاال 
بيوم السكر العاملي حتت شعار التوعية والتثقيف 

والوقاية من هذا املرض.
وقالت استشارية امراض السكر ومساعد املدير 
العام باملعهد الدكتورة منيرة العروج في تصريح ل� 
»كونا« ان الهدف من هذه االحتفالية تسليط الضوء 
على هذا املرض من خالل ايصال رس����الة توعوية 
للمرضى وتعليمهم أس����اليب ومه����ارات التعايش 
الس����لمي مع هذا املرض وعوام����ل اخطاره وكيفية 

الوقاية منه.
وذك����رت العروج ان نتائج آخر دراس����ات رصد 
عوام����ل اخطار االمراض املزمنة غير الس����ارية في 
الكويت الت����ي اجريت بالتعاون مع منظمة الصحة 
العاملية تشير الى أن معدل االصابة مبرض السكر 

في الكويت بلغ %16.7.
واض��افت ان ه��ذه النتائ��ج ت��دل بشك��ل قاطع 
على أن مرض السكر منتشر بشكل كبير والبد من 
قيام الفرد بالفحص الدوري الكتشافه مبكرا وعالجه 

في الوقت املناسب ومنع مضاعفاته.
واشارت الى ان االحتفال سيتخلله اجراء حتاليل 
طبية للسكر والكولسترول وقياس الضغط والوزن 
وارش����ادات طبية ونصائح ع����ن التغذية وتعليم 
املشاركني طريقة الطبخ الصحي باشراف متخصصني 
اضافة الى برامج ترفيهية وتعليمية واقامة معرض 
تثقيف����ي. وتعتبر الكويت من الدول ذات النس����ب 
العالي����ة في االصابة مبرض الس����كر حيث وصلت 
نسبة اصابة االطفال الى 20 حالة لكل 100 ألف طفل 

حتت سن 14.

20 حالة لكل 100 ألف طفل


