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 الشريفي: أعداد المصابين باإليدز
  في ازدياد كبير بالمجتمعات العربية 

 خالل محاضرة نظمتها الجمعية التطوعية بمناسبة يوم المرض العالمي 

لمكافحـة  كبيـرة  جهـودًا  تبـذل  الكويـت   الشـومر: 
العالميـة  الصحـة  منظمـة  بروتوكـوالت  وفـق  المـرض 

 الحربـش: وزيـر الصـحـة وعـد بإنـشـاء مـركز  صـحـي مـؤقـت فـي الصليبخات 

(فريال حماد)   هند الشومر ود.فيصل الشريفي خالل احملاضرة  

 الشيخة لطيفة الفهد في مقدمة احلضور 

فرص عمل للمرضى وتأهيلهم 
املهني.

  وتناولــــت الندوة مداخالت 
عدة مــــن احلضور ركزت على 
كيفيــــة التعامل مــــع املصابني 
مبرض االيدز وعملية ادمجاهم 
في املجتمــــع والتعايش معهم 
التي  حتى ال يشعروا بالعزلة 
تدفعهم لالنتقام، مشــــيرة الى 
ان ذلك يعتبر وسيلة حضارية 

ملكافحة املرض. 

  وأبرز دور االسر في الوقاية 
مــــن خالل غرس الســــلوكيات 
القومية في االبناء مبا يتماشى 
مع تعاليم الدين، وكذلك احلوار 

املستمر والصحبة احلسنة.
  وأكد أهمية دور املدرسة في 
توفير اللجان الصحية والتثقيف 
أكــــد أهمية دور  الصحي، كما 
مؤسســــات املجتمع املدني في 
ترســــيخ روح التعايــــش بني 
املجتمع ومرضى االيدز وتوفير 

ومنظمــــات املجتمع املدني في 
التوعية مبخاطــــر هذا املرض 

وطرق الوقاية منه.
الشــــريفي كيفية    وشــــرح 
انتقال مرض االيدز عن طريق 
الدم  االتصال اجلنســــي ونقل 
وزراعة االعضاء واســــتخدام 
أدوات ملوثــــة بڤيروس االيدز 
واستخدام املتعلقات الشخصية 
وانتقاله الى جنني األم املصابة 

باملرض.

 دارين العلي
  نظمت اجلمعيــــة الكويتية 
التطوعية خلدمة املجتمع ندوة 
مبناســــبة اليوم العاملي لاليدز 
مســــاء أمس االول حتت رعاية 
وحضــــور رئيســــة اجلمعية 
ورئيســــة احتــــاد اجلمعيات 
النسائية ورئيسة جلنة شؤون 
املرأة الشيخة لطيفة الفهد، وذلك 
في اطار اجلهــــود التي تبذلها 

الكويت ملكافحة هذا املرض.
  وأشــــادت رئيســــة اللجنة 
الصحية باجلمعية د.هند الشومر 
في بداية الندوة باجلهود التي 
تقدمها الكويت للتصدي لاليدز 
وتوعية أفراد املجتمع للوقاية 
من هذا املرض اخلطير الذي يهدد 

املجتمعات.
  وأشارت الى االجنازات التي 
حققتها الكويت في مجال مكافحة 
االيدز، مشــــيرة الى العديد من 
التشريعات املهمة التي ساهمت 
بشكل كبير في منع انتشار هذا 
املرض داخــــل الكويت، وكذلك 
اتاحــــة وتوفير العالج جلميع 
املصابني بااليدز باملجان وطبقا 
ألحدث البروتوكوالت العالجية 
ملنظمة الصحة العاملية، وتكاتف 
الوزارات واجلهات الرسمية مع 
املجتمع املدني وجمعيات النفع 
العام للتصدي للمرض، واجناز 
العديد من الدراسات والبحوث 
املتعلقة مبرض االيدز، وأيضا 
قانــــون الفحــــص الطبي قبل 
الزواج، والتعاون مع املنظمات 
الدولية املتخصصــــة وبرامج 
األمم املتحدة وإجراء الدراسات 

املشتركة.
العلوم    وألقى عميد كليــــة 
الصحيــــة د.فيصل الشــــريفي 
محاضرة عــــن اجلهود الدولية 
املبذولة من أجل مكافحة مرض 
االيــــدز الــــذي تزايــــدت اعداد 
املصابــــني به بشــــكل كبير في 
كثير من املجتمعــــات العربية 
وغيرها. وأشار الى أهمية دور 
االسرة واملدرسة ووزارة الصحة 

 الساير: افتتاح عيادة خاصة بمرضى السكري بمركز الدوحة الصحي 
 أعلن عن افتتاح مركزين جديدين األسبوع المقبل في األحمدي والجهراء 

(سعود سالم)   د.هالل الساير ود.جمعان احلربش ود.إبراهيم العبدالهادي خالل افتتاح املركز  جولة داخل املركز 

 أكد أمني السر العام بنادي مصارف الكويت أسامة الرشيد 
حرص اإلدارة العليا بالنادي على التواصل املستمر مع اجلهات 
ــه بناء على دعوة  ــة بالكويت، وأضاف أن ــات املختلف واملؤسس
ــن يقيم على أرض الكويت للتبرع  بنك الدم للمواطنني وكل م
ــتوى  ــة ادارة بنك الدم في احلفاظ على مس ــدم نظرا لرغب بال
ــزون بالبنك وحرصهم على أال يتأثر، وحرصا من مجلس  املخ
إدارة النادي وموظفي القطاع املصرفي على تلبية هذه الدعوة 
ــذا القطاع الكبير الذي  ــانية وضرورة تلبية النداء من ه اإلنس
ــاعدة بتعزيز حملة بنك الدم  ــاهمة واملس ال يألو جهدا في املس
ــر الوعي الصحي لدى  ــانية وضرورة توفير الدم ونش االنس
ــيق مع وزارة الصحة (إدارة خدمات  املواطن واملقيم، مت التنس
ــتقبل نادي مصارف  نقل الدم ببنك الدم املركزي) على أن يس
ــوم اخلميس املوافق  ــق إدارة خدمات نقل الدم ي الكويت فري
ــية. ووجه  ــي مبنطقة القادس ٢٠١٠/١٢/٢٣ مبقر النادي الرئيس
الرشيد الدعوة ملوظفي القطاع املصرفي وأسرهم الى ضرورة 
التواجد مبقر النادي من الساعة ٤٫٠٠ إلى الساعة ٨٫٠٠ مساء. 

 حنان عبدالمعبود
ــة املضف عن  ــودة د.بثين ــر إدارة ضبط اجل ــت مدي   أعلن
ــة باالعتراف بجودة  ــة للمعايير الوطني اعتماد وزارة الصح
اخلدمات الصحية املقدمة في املستشفيات وذلك عقب اجتماع 
اللجنة العليا لالعتراف بجودة اخلدمات الصحية برئاسة وكيل 
وزارة الصحة د.إبراهيم العبدالهادي حيث سيتم إصدار قرار 
بالنموذج اخلاص مبعايير اجلودة مع توزيعها على املستشفيات 

والبدء بتطبيق مشروع االعتراف على املستشفيات.
ــتقوم    واضافت في تصريح صحافي ان وزارة الصحة س
ــد االتفاقية مع الهيئة  ــرة املقبلة من اإلعداد بتجدي خالل الفت
الكندية حيث تتجه الصحة الى اضافة برنامج االعتراف اخلاص 
ــودة اخلدمات الصحية املقدمة في الرعاية الصحية األولية  بج
الفتة الى ان هناك برنامجا متكامال ومعايير مختلفة عن معايير 
ــة للرعاية األولية  ــفيات ومخصص اجلودة اخلاصة باملستش
ــتغرق  ــوادر من املدققني للمعايير سيس ــيتم إعداد ك حيث س

سنتني قبل تطبيقه في الرعاية األولية واملستوصفات. 

 حنان عبدالمعبود
  شكل وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي جلنة عليا 
ــة للمؤمتر اخلليجي الرابع للصحة املهنية واملقرر عقده  منظم
ــؤون  ــة وكيل ش في الفترة من ٢٣ الى ٢٥ مارس املقبل برئاس
ــف النصف ومدير ادارة الصحة املهنية  الصحة العامة د.يوس
ــار د.راشد  ــطي مقررا وعضوية كل من املستش د.أحمد الش
الرشود ود.قاسم احمد ود.محمد ابراهيم وعدد من املختصني. 
ــص العبدالهادي اللجنة بأن تقوم بجميع االعمال اخلاصة  وخ
ــات الالزمة  ــر وعمل الترتيب ــم لعقد املؤمت ــداد والتنظي باالع
ــف املختلفة وفق امليزانية املخصصة  لعقده واعتماد املصاري
للمؤمتر مع حتويل االيرادات من املؤمتر الى رسوم التسجيل 
ــة بالوزارة، كما خص  ــؤون املالي وأي إيرادات اخرى الى الش
ــراف  ــان الفرعية وورش العمل واإلش ــكيل اللج اللجنة بتش
ــات العامة. كما عمم  ــيق مع ادارة العالق عليها واعتماد التنس
ــة الراغبة في  ــات واملرافق الصحي ــادي على القطاع العبداله
ــي املعلوماتية  ــالم العل ــيخ س ــطة جائزة الش ــاركة بأنش املش
ــاالت والتكنولوجيا املعلوماتية والتي  واخلاصة مبجال االتص
ــيخ صباح األحمد،  ــتقام برعاية صاحب السمو األمير الش س
ــتوى الوطن  ــابقات اجليدة على مس حيث تعد من أفضل املس
ــجيل املواقع  ــي كما تعتمد اجلائزة على الية محددة لتس العرب
 www.alsabahawad.org ــاريع عبر موقعها االلكتروني واملش

حيث ستبدأ في بداية العام اجلديد. 

 بنك الدم يستقبل موظفي
  القطاع المصرفي للتبرع

 اعتماد معايير االعتراف بجودة 
الخدمات الصحية

 تشكيل لجنة المؤتمر الخليجي
  الرابع للصحة المهنية

املهمة حيث يتم حاليا االعداد لطرح 
املناقصة اخلاصة به حيث مت وضع 
بند مهم وهـــو االنتهاء منه خالل 
ســـنتني، مبينا ان هذا املشـــروع 
سيساهم في حل مشكلة االزدحام، 
كما ســـيتم على مستوى الرعاية 
الصحية األولية انشاء مركز صحي 
جديد وهو مركز معرفي الصحي 
والذي  سيتم افتتاحه خالل الفترة 
املقبلة مضيفا «قمنا بإعادة ترميم 
مركز الصليبخـــات الصحي ومن 
املنتظر افتتاحه في الوقت القريب». 
وأكد رئيس مركز  الدوحة الصحي 
د.احمد الكنـــدري انه اغلق يناير 
٢٠٠٧ للترميـــم، وهو تابع الدارة 
العاصمـــة الصحية، ورأت االدارة 
توسعته بإضافة دور علوي كإدارة 
وعيادات لالسنان، واملركز يخدم 
سكان الدوحة وعددهم حوالي ٣٠ 
ألف نسمة ولكن حاليا لفترة مؤقتة 
سيغطي سكان الصليبخات ايضا، 
وهو يطبق مفهوم الرعاية الصحية 
االولية الشـــاملة وطـــب العائلة. 
العامة  باالضافة لعيادات الصحة 
به عيادات أسنان وخدمات التمريض 
والصيدلة واملركز الصديق والصحة 
الوقائية، كما يعتبر املركز جديدا 
كليا ولهذا مت تزويده بأحدث املعدات 
واالجهزة املعاجلة خاصة عيادات 

االسنان واشعة االسنان. 

وغيره علق احلربش قائال: «اعتقد 
ان هناك مشكلة باالدارة الهندسية 
داخل الوزارة في بنيان املركز وقد 
كنت أتابع بالتفصيل حيث اكتشفوا 
ان البنيـــان ال يصلح له دور ثان، 
ألن املخطط كان بناء دورين، وهذا 
اخلطأ يعود لســـوء اإلدارة، لكن 
في النهاية مت بنـــاء دور ونصف 
حسب رأي املهندس، واستعجلوا 
في اإلجـــراءات، كذلك كانت هناك 
مشكلة في الكهرباء، وكلمنا وزير 
الصحة وقد تدخل شخصيا حللها، 
ومن املفترض ان هذه املشـــاكل ال 
حتدث والعمل ميشي بشكل تلقائي، 
فعمل املؤسسات بالبلد به الكثير من 
املشاكل. وعن االصالح قال ان التركة 
ثقيلة في وزارة الصحة، ونالحظ 
خطوات جادة يقوم بها الوزير، لكن 
اجلهاز االداري والهندسي مترهل 
العبث،  وعانى لفترات كثيرة من 
لكـــن لن ينصلـــح الوضع اال بعد 
اعادة هيكلته بشـــكل سليم وعدم 
تولي  شخص غير كفء املسؤولية 
مع محاسبة املقصر وهي معادلة 
النجاح واختتم ان ما يتم حاليا اقل 

من الطموح بشكل كبير.
  مـــن جانبه قال مديـــر منطقة 
العاصمة الصحية د.عادل اخلترش 
ان مشـــروع املستشـــفى االميري 
اجلديد يعتبر من املشاريع الصحية 

١٠٠ ألف نســـمة، وهو عدد مهول 
من الناس وقـــد طلبنا من الوزير 
خالل االفتتاح أن يتم افتتاح مركز 
مؤقت بالصليبخات حلني االنتهاء 

من البنيان ووعدنا بالتنفيذ.
  وعن تأخر إعادة تأهيل املركز  

حتى يبدأ الناس في الشعور بآثارها، 
واآلن هناك توسعة جديدة وانشاء 
مركز جديد بالصليبخات، واملشكلة 
التـــي نواجهها اآلن أنه مت حتويل 
الدوحة،  الى  مرضى الصليبخات 
فأصبح مركز الدوحة يســـتقطب 

لفت الى انها تشـــهد نقلة نوعية، 
منتقدا بالوقت ذاته حتويل مراجعني 
من منطقة الصليبخات الى مركز 
الدوحة الصحي اجلديد وذلك بعد  
اغالق مركـــز الصليبخات إلعادة 

تأهيله.
  ونقل احلربش مطالبات املواطنني 
باملنطقة بإنشاء مركز صحي مؤقت 
في منطقة الصليبخات الى الوزير 
الساير الذي وعده باستئجار منزل 
أو شـــاليهات مؤقتة واستخدامها 
كمركز صحي حلـــني االنتهاء من 

تأهيل مركز الصليبخات.
  واضاف ان املركز يعاني نوعا ما 
من نقص في عدد الكوادر الطبية 
والتمريضية حيث ال يوجد سوى 
١١ طبيبا في املركز يعمل منهم ٩ في 
دورية واحدة تغطي ما يعادل ١٠٠ 
مراجع في اليوم الواحد الفتا الى 
ان ذلك يعتبر عددا مرتفعا نوعا ما 
مبينا ان جميع املستشفيات واملراكز 
الصحية تعاني من نقص الكوادر 
الطبية والتمريضية وليست حصرا 

على املركز فقط.
  وأكد أن مركز الدوحة كان ضمن 
خطة الترميم التي طالبنا بها كنواب 
من قبل ٤ سنوات ومت إدراجه، وقال 
«اعتقد ان الوزير وأركان الوزارة قد 
تعاملوا بجدية اليوم مع األمر، ولكن 
التركة ثقيلة جدا، ونحتاج الى وقت 
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  وعد وزير الصحة د.هالل الساير 
بافتتـــاح عيـــادة خاصة مبرضى 
الســـكري مبركز الدوحة الصحي 
في منطقة الدوحـــة خلدمة اهالي 
منطقة الصليبخات والدوحة، جاء 
ذلك خالل افتتـــاح مركز  الدوحة 
الصحي  ظهر امس حيث أكد الساير 
اهمية املركز في خدمة اهالي املنطقة 
خاصة مع التزايد املستمر في اعداد 
املراجعني للمركز متعهدا بافتتاح 
مركز جديد في املنطقة نفسها لسد 
النقص بعد اغالق مركز الصليبخات 

الصحي.
  وأضاف فـــي تصريح صحافي 
ان مركـــز الدوحة يضم ٣ عيادات 
ممارس عام وعيادة اسنان وغرف 
للتطعيم الصحي الفتا الى افتتاح 
٩٠ مركزا صحيا في الكويت حتى 
اآلن خلدمة املواطنـــني واملقيمني 
ليصبح بإمكان اجلميع الوصول ألي 
مركز في أي وقت معلنا عن افتتاح 
مركزين صحيني االسبوع املقبل في  

محافظتي االحمدي واجلهراء.
  ومن جهته اشاد  النائب د.جمعان 
احلربش بجهـــود وزارة الصحة 
الفتتـــاح مركز الدوحـــة الصحي 
الذي يخدم اهالي املنطقة، مشيدا 
باخلدمات الصحيـــة التي تقدمها 
الوزارة خالل الفترة االخيرة حيث 


