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 حنان عبدالمعبود
  اعلن مديــــر منطقة العاصمة 
الصحيــــة د.عــــادل اخلترش عن 
حتديــــث قائمة االدوية في جميع 
املراكز الصحية مبنطقة العاصمة، 
مشــــيرا الى ان صرفها يتم بآلية 
وضوابط محددة، مؤكدا في الوقت 
نفسه ان نظام الربط االلكتروني 
للصيدلية املركزية مبستشــــفى 
االميري ومراكز الرعاية الصحية 
األولية وتوفير االدوية احلديثة 
لألمراض املزمنة الذي بدأ منذ ٢٠٠٧ 
ادى الى حتســــني اخلدمة املقدمة 
وتقليل العبء على حتويل املرضى 

ملستشفى االميري بنســــبة ٥٠٪ وقللت فترة املواعيد من ٣ شهور الى 
اســــبوعني. وقال في تصريح له ان العمل فــــي العيادات التخصصية 
واألمراض املزمنة بدأ منذ عام ٢٠٠٧ في جميع مراكز العاصمة الصحية 
األولية، مشــــيرا الى ان اغلبها يعمل بنظام طب العائلة ويضم عيادات 
تخصصية صغرى منهــــا عيادات الضغط والســــكر والدهون والربو 
والســــمنة. واشــــاد بجهود جلنة اجلودة في منطقة العاصمة الصحية 
التي قامت منذ ٢٠٠٧ اخلاصة بتوفير جميع األدوية احلديثة لألمراض 
املزمنة في جميع املراكز الصحية األولية بالتعاون مع إدارة املستودعات 
الطبية وقســــم الصيدلة في مستشفى االميري، مثمنا في الوقت نفسه 
االنشطة التي تشمل عقد محاضرات علمية تعرض احدث البروتوكوالت 
العالجية لألمراض املزمنة والتي تعقدها جلنة اجلودة مبنطقة العاصمة 
الصحية بشــــكل دوري جلميع اطباء الرعايــــة الصحية األولية وعمل 
احصائية ملتابعة العمل في هذه العيادات والعمل على تخفيض نســــب 

حتويل املرضى للمستشفى. 

 حنان عبدالمعبود
  حذر الصيدلي 
مستشــــفى  في 
العدان والباحث 
في مجال االعشاب 
د.احمد الرشيدي 
البر من  مرتادي 
الفحم،  استخدام 
او الحطــــب في 
المغلقة  االماكن 
 ، ت لمخيمــــا كا
الى ان  مشــــيرا 
الدخان المنبعث 
اشــــتعال  مــــن 

الحطــــب او الفحم يحتوي علــــى مواد قد تؤدي 
الى الوفاة.

  وأضاف في تصريـــح صحافي له امس: «ان 
الدراسات الحديثة اثبتت ان سبب االختناق هو 
غاز اول اكســـيد الكربون وهو غاز عديم الطعم 

والرائحة وينتج من احتراق الحطب والفحم».
  وذكر ان هـــذا الغاز ســـام ويرتبط بكريات 
الدم الحمـــراء بقوة تزداد ٢٠ مرة عن قدرة غاز 
االكسجين مما يؤثر على اجهزة الجسم المختلفة، 
ونصح د.الرشيدي مرتادي البر بان تكون لديهم 
المعلومات الكافية للتعامل مع حاالت االختناق 
حيث انها ســـهلة وعامل مساعد في انقاذ حياة 

المصاب.
  واضاف ان ابسط ما يقوم به مرتادو البر عند 
تعرض شخص ما للعالمات االولية للتسمم ان 
يقــــوم بالخروج الى الهــــواء الطلق حتى تزول 
االعراض تماما، اما اذا زادت فالبد من المسارعة 
بالذهاب الى اقرب مركز طبي للكشف عن نسبة 

االكسجين واجراء الفحوصات الالزمة.
  مؤكدا انه الوقاية من هذا الغاز تكون عبر تجنب 
اشعال الحطب او الفحم داخل المنزل، خاصة في 
الغرف قليلة او معدومة التهوية، واشعال الحطب 
خارج المنزل اوال وابقاؤه قليال في الخارج حتى 
يخف لهبه ومن ثم ادخاله للمنزل مع االبقاء على 
فتحة للتهوية، باالضافة الى عدم ترك الفحم او 

الحطب داخل المنزل عند الخلود الى النوم. 

 الساير يقدم للحكومة اليوم الصيغة النهائية لمشروع الهيئة الوطنية للصحة
 اعلـــن وزير الصحة د.هالل الســـاير عن انه ســـيقدم 
وســـيعرض على مجلس الوزراء اليوم مسودة مشروع 
هيئة الكويت الوطنية للصحة متهيدا للقيام باالجراءات 
القانونية بشانه وارساله كمشروع قانون مقدم من احلكومة 

ملجلس األمة في القريب العاجل.
  واضاف الوزير الساير في تصريح لـ «كونا» امس ان 
املشـــروع يعد احد برامج وركائـــز االصالح الصحي وان 
ابرز مهام الهيئة واختصاصاتها تتمثل في النظام الصحي 
االداري العام ونظام الصنـــدوق الوطني الصحي (نظام 
التأمـــني الصحي) وآلية التنظيم الصحي ونظام االمتثال 
للنظم الصحية واخلدمات الصحية الدولية وتقنية ونظم 
املعلومـــات والعالج باخلارج واملجلس الطبي واالعتراف 

واجلودة والتراخيص الطبية.

  وأوضح ان الصندوق الوطني الصحي (نظام التأمني 
الصحي) ذا الدافع الواحد من شأنه الغاء املقترحات بقوانني 

بشأن انشاء شركات التأمني الصحي للمواطنني.
  وبني ان وزارته من خالل املشـــروع ســـتقوم بتطوير 
النظام الصحي في الكويت اســـتنادا الى مبدأ الفصل بني 
تقدمي الرعاية الصحية املناطة بها وآليات التنظيم واملراقبة 
الصحية مع انشـــاء نظام تكنولوجيا املعلومات الشامل 
فضال عن ترسيخ وظائف الصحة العامة املختلفة في ادارة 

مركزية واحدة رفيعة املستوى.
  وذكر ان الهيئة ستقوم بانشاء معهد دراسات وبحوث 
تابع لها وربط مهامه بنشاط وادارات الهيئة واملستفيدين 
مـــن خارجها اضافة الى تطبيق برامج التعليم املســـتمر 
والتعليم عن بعد وتشجيع التعاون واملشاركة مع املؤسسات 

األكادميية والبحثية داخل الكويت وخارجها.
  وقال الوزير الساير انه مت تقدمي ومناقشة هذا املشروع 
الذي يدخل ضمن برنامج عمل احلكومة مع اللجنة الصحية 

في مجلس االمة.
  وبني ان الهيئة ولدى اقرارها ستكون مستقلة وتؤدي 
دورا رقابيا وتنظيميا معربا عن أمله في اجناز هذا النظام 
في الوقت املناسب واملوافقة على القانون بصيغته النهائية 

بالتعاون مع مجلس األمة.
  وشدد على انه ســـيكون للمشروع انعكاسات جذرية 
ايجابية على الرعايـــة الصحية في الكويت عموما فضال 
عن مســـاهمته في التغلب على كثير من املشكالت الفنية 
واالدارية احلالية واملعوقات التـــي تواجه تطور النظام 

الصحي ملواكبة املستويات العاملية.

  ونوه بتعـــاون أعضاء مجلس االمـــة وحرصهم على 
االرتقاء مبســـتوى اخلدمات الصحيـــة املقدمة في البالد 

وتطويرها.
  يذكر ان مسودة القانون اخلاص بانشاء الهيئة كانت 
قدمت الى رئيس مجلس األمة في اكتوبر املاضي ومت شرح 
القانون من الناحية الفنية وعرضه بشـــكل تفصيلي في 
اجتماعـــات مع اعضاء اللجنة الصحية البرملانية وتبادل 
وجهات النظر لألخذ مبالحظاتهم رغبة من احلكومة بالتعاون 

مع جلان املجلس واجناز املشروع.
  وســـتكون الهيئة الوطنية للصحة فـــي حال اقرارها 
هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة 
تخضع الشراف وزير الصحة وسيكون لها مجلس امناء 

يرأسه الوزير ايضا. 

 إلرساله كمشروع قانون مقدم لمجلس األمة قريبًا

 د.هالل الساير

 د.عادل اخلترش

 د.احمد الرشيدي 

 فيصل الدوسري

 الخترش: آلية وضوابط
  لصرف األدوية بالمراكز الصحية

 الرشيدي حّذر من استخدام
  الفحم في األماكن المغلقة

 دخـان الحطب والفحـم يحمل غاز 
ثاني أكسـيد الكربون الذي قد يؤدي للوفاة 

 «كان» ترفع شعار «للسرطان حلول عديدة»
 نظرا للنجاح الكبير الــــذي حققته الدورات التدريبية التي اقامتها 
حملة «كان» بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التربية بإشراف منظمة 
الصحة العاملية العداد وتدريب مدربات يقمن بتعليم طالبات املرحلة 
النهائية بالثانوية في مــــدارس الكويت كيفية الفحص الذاتي للثدي، 
فقــــد قررت حملة «كان» عقد دورات مجانية للســــيدات الالتي تخطني 
سن الثالثني عاما والراغبات في تعلم الفحص الذاتي للثدي وتوعيتهن 
حول اهم املعلومات املرتبطة مبرض سرطان الثدي، وذلك حتت شعار 
«للسرطان حلول عديدة». ولهذا تدعو حملة «كان» الراغبات في حضور 
الدورات الى االتصال مبركز خدمة احلملة على اخلط الساخن ٢٢٢٥٠٢٢٦ 

لتسجيل اسمائهن واالستفسار عن كل ما يتعلق بحملة «كان» 

 الدوسري: تسهيل إجراءات تعيين الهيئة التمريضية 

 «الصحة» ستشارك بفاعلية في االحتفاالت الوطنية
 قـــال مدير ادارة العالقـــات العامة بوزارة 
الصحة فيصل الدوســــري ان الوزارة بصدد 
اتخاذ اجراءات المشاركة بفاعلية في احـتفاالت 
اليوبيل الذهبي الســتقالل دولة الكويـت ومرور 
٢٠ عاما على التحريـــر فضال عن اعداد فيلم 
وثائقي عـــن انجازات الصـحـــة في الماضي 

والحاضر واستــشرافها المستقبل.
  واضاف الدوســـري في تصريح صحافي 
ان الوزارة تســـتعد لتنظيم مهرجان الوزارة 

الذي تبدأ فعاليــاته بـداية فــبــراير المـقبل 
ويـتـضـمـــن ابراز االنجـــازات التي حـقـقتها 
وزارة الصحة في مجـــال الخدمات الصحية 
ومـــا تم انجازه من مشـــروعات واســـهامات 

المـتبرعين.
  يذكر ان مشاركة وزارة الصحة تأتي في اطار 
توجيهات اللجنة العليا لالحتفاالت باالعياد 
الوطنية برئاسة وزير الدولة لشـؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان والتي تضم ممثلين 

عن كل وزارات الدولة.
  وقال الدوســـري ان الصحة ستشارك في 
كل االحتفـــاالت الوطنية وســـتوجد بجميع 
ســـيارات االســـعـاف في جميع انحاد البالد 
وفي جميع التجمعات الى جانب مشـــاركتها 
في المعرض الكبير بـــأرض المعارض الذي 
يعبر عن انجازات الدولة فيما ســـيقوم وزير 
الصحة د.هالل الساير بوضع حجر االساس 

لمستشفى الطب الطبيعي. 

واملرافق التابعة للوزارة على حسب 
متطلبات العمل.

  مشـــيرا إلـــى أن إدارة العالقات 
العامة واإلعالم قـــد عمدت في عام 
٢٠١٠ بالتعاون مع الشؤون اإلدارية 
بالـــوزارة ووزارة الداخليـــة الـــى 
استحداث آلية عمل لتبسيط وتسهيل 
إجراءات التعيـــني املتعلقة بالهيئة 
التمريضية حيـــث كانت إجراءات 
التعيني في السابق، تستغرق ٣ أشهر 
ومت تقليصها اآلن إلى ٢١ يوما، وقد 
مت التنسيق مع وزارة الداخلية إلنهاء 
إجراءات الوزارة املتعلقة بالبصمة 
داخل مبنى وزارة الصحة باإلضافة 
إلـــى تخصيص مكان محدد يجتمع 
فيه كل من موظفي الداخلية ووزارة 
الصحة من املختصني بالتعيينات 
والتراخيص الصحية لتنفيذ إجراءات 
التعيني، كما مت االتفاق مع املجلس 
العـــام لتخصيـــص يومي  الطبي 
االثنني واألربعاء من كل أسبوع من 
الســـاعة ١١ صباحا ملراجعة الهيئة 
التمريضية لعمل الفحوصات الالزمة 
ومت االتفـــاق مع منطقـــة الصباح 
الصحيـــة التخصصية لتخصيص 
الفحوصات املخبرية  مختبر لعمل 

يومني في األسبوع. 

مبشـــاركة الفرق الطبية الكويتية، 
العلمية إلكساب  وإلقاء احملاضرات 
الكوادر الطبية العاملة في مستشفيات 
وزارة الصحة اخلبرات العلمية، كذلك 
استقبال ٤٥٠ طبيبا بنظام «اللوكم» 
أي التعيني لفترة محددة لسد النقص 
في عدد األطباء في املستشفيات، و٦٦ 
طبيـــب تخدير للعمـــل في مختلف 

مستشفيات وزارة الصحة.
  وإصدار تأشـــيرات دخول ألكثر 
من ٦٥٠ ممرضا وممرضة من الهند 
و٢٠٠ من الـــدول العربية و١٠٠ من 
اندونيسيا و٤٠٠ فني طوارئ طبية 
وممرض وممرضة من الفلبني، حيث 
مت استقبالهم من قبل قسم االستقبال 
والضيافة من املطار بواقع ٧٠ ممرضا 
وممرضة أسبوعيا مت إيصالهم إلى 
املساكن املخصصة من قبل الوزارة 
مبناطق اجلابرية، الساملية، وخيطان، 
وإعطاؤهم مبلغا ماليا على ســـبيل 
الســـلفة بقدر ١٠٠ دينـــار، ومن ثم 
مرافقتهم الستكمال إجراءات التعيني 
وعمـــل الفحوصات الطبية الالزمة، 
وبعد ظهور نتائج الفحوصات والتأكد 
من ســـالمة املمرض أو املمرضة مت 
إرسالهم إلى إدارة التمريض لتوزيعهم 
على املستشفيات واملراكز الصحية 

ورش عملـ  ٥٩ فعالية ملختلف أنشطة 
وزارة الصحة مضيفا، أن اإلدارة ممثلة 
بقسم االســـتقبال والضيافة قامت 
باستقبال وتوديع وتسهيل إجراءات 
العراقيني واليمنيني  إقامة اجلرحى 
في مستشفيات وزارة الصحة بناء 
على الرغبة األميرية الســـامية، كما 
مت اســـتضافة ٣١٨ طبيبا استشاريا 
عامليا في مختلف التخصصات الطبية 
من أشـــهر املراكز الصحية ملعاينة 
احلاالت املرضية وتقدمي املشـــورة 
والعالج، وإجراء العمليات اجلراحية 

 حنان عبدالمعبود
  أعلن مدير إدارة العالقات العامة 
بـــوزارة الصحـــة فيصل  واإلعالم 
الدوســـري، عن اطالق نشرة أخبار 
يومية عـــن وزارة الصحة بدءا من 
منتصف يناير املقبـــل، على موقع 
وزارة الصحة االلكتروني، مشيرا إلى 
أن هذه النشرة ستمكن وسائل اإلعالم 
والباحثني واملهتمني بأخبار وأنشطة 
وزارة الصحة من اإلطالع على صفحة 
العالقات العامة واإلعالم على موقع 
www.moh. وزارة الصحة االلكتروني

gov.kw للحصول على املعلومات أوال 
بأول حالة حدوثها.

  وقال الدوسري في تصريح له «ان 
قسم اإلعالم باإلدارة، قام خالل عام 
٢٠١٠ مبتابعة أكثر من ١٣٧ شـــكوى 
حول خدمات ومرافق وزارة الصحة 
املنشـــورة في الصحـــف واملجالت 
احمللية، وتسهيل مهمة ٥٢ جهة إعالمية 
لعمل لقاءات أو حتقيقات صحافية 
أو تلفزيونية أو للتصوير في مرافق 
ومستشفيات وزارة الصحة لصالح 
برامج تلفزيونية أو أعمال درامية، 
كما مت عمل أكثـــر من ١٠٥ تغطيات 
إعالميـــة موزعة على ٢٤ مؤمتر ـ ٤ 
حمالت إعالمية صحيةـ  ٢٢ افتتاحاـ  ٦ 

 أعلن عن إطالق نشرة أخبار يومية منتصف يناير المقبل

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
وإنشاء حديقتك بقسط 

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط وإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

للبيع بيت يف االندل�س
 �سارع واحد ق 9 والآخر قطعة 6 

 3 اأدوار نظـام �سقـــق 

والآخـــر دور اأر�سـي 4 �سـقـــق

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار ون�سف 

دخل 3500 د.ك 10�سقق 

للبيع اأر�س يف ال�صليبخات
 750م2  مغروزة زوايــــة

�ســــارع واحـــــد

للبيع اأر�س يف االندل�س
 750م2 زوايــــة

مع �ساحة مع مواقف امل�سجد

66191614  - 97639830  - 99070808

نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2 7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

با�ســـــــــــــــم/ 

عبدال�شتار النوبي بكري �شباق

رقم اجلواز / 2295889

على من يجده ت�سليمه لل�سفارة 

امل�سرية اأو الت�سال على رقم

60963313

مفقود جواز �سفر م�سري


