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 أكد أن بدء التشغيل سيكون خالل فترة تتراوح بين ٢٤ و٣٦ شهرًا من تاريخ التوقيع

 الساير: ٣٨٠٠ سرير و٩٠ غرفة عمليات و١٢٠ سرير طوارئ و٢٥٠ عيادة خارجية 
ومختبرات وأشعة وعالج طبيعي وصيدليات في األبراج الطبية التسعة الجديدة 

 توسعة المستشفى األميري تكلف ١٥٠ مليون دينار وتضمن زيادة في األسّرة بنسبة ١٠٠٪
 حنان عبدالمعبود

  أعلن وزير الصحة د.هالل 
الساير عن االنتهاء من حتضير 
مســـتندات مناقصة «تصميم 
وإنشاء وجتهيز وصيانة توسعة 
مستشفى األميري»، وإرسالها 
املركزية  املناقصات  إلى جلنة 
للمراجعة، متهيدا لطرحها على 
١١ شركة مت االنتهاء من تأهيلها 

في املرحلة السابقة.
  وقال الوزيـــر في تصريح 
صحافي له أمـــس «ان أعمال 
التوسعة في املستشفى األميري 
والتي تقدر كلفتها ١٥٠ مليون 
دينار تتضمن ٤٤٦ ســـريرا، 
ومتثل هذه الزيادة نسبة ١٠٠٪ 
على عـــدد األســـّرة املوجودة 
حاليا، متنوعة االختصاصات 
وأوجه االستعمال، وكذلك مركز 
للعيادات اخلارجية، ويشتمل 
على ٨٥ عيادة و٨ غرف عمليات 

ومركز رقمي متكامل لألشعة 
والطب النووي، ومختبر مركزي 
متكامل ملنطقة العاصمة إضافة 
العالج  الى توســـيع أقســـام 
الطبيعي ليشمل جميع املراجعني 
مما يوفر على املريض مراجعة 
مستشفى العالج الطبيعي في 

الصليبخات.
  وأضاف الســـاير ان أعمال 
التوسعة تتضمن أيضا إنشاء 
صيدلية مركزية مجهزة بنظام 
رقمي متكامل مما سيســـاهم 
في حتســـني اجلودة النوعية 
في خدمـــة املرضى واجلدوى 

التشغيلية للمستشفى ككل.
  مبينا أن مجموع املساحات 
املبنيـــة اإلكلينيكيـــة لبـــرج 
مستشفى األميري تبلغ ٩٦٠٠٠ 
متر مربـــع تقريبا، إضافة إلى 
حوالـــي ٤٥٠٠٠ متـــر مربـــع 
مخصصـــة ملواقف ســـيارات 

املشـــروع األول من مشاريع 
األبراج التي اعتمدتها الوزارة 
وتبلغ تســـعة أبـــراج خاصة 
مبشاريع توسعة ملستشفيات 
قائمة وهي الرازي، مركز الكويت 
للسرطان، الصباح، الفروانية، 
ابن ســـينا، اجلهراء،  العدان، 
األمراض الســـارية، باإلضافة 
ملستشفى األميري، مشيرا الى 
أنه يتم حاليا حتضير مستندات 
الطرح اخلاصة لكل منها بواسطة 
الوزارة ومجموعة من البيوت 
االستشارية املتخصصة التي مت 

التعاقد معها لهذا الغرض.
  وقـــال «ان أعمـــال تصميم 
وإنشاء وجتهيز وصيانة األبراج 
الطبية التسعة تتضمن ما يزيد 
على ٣٨٠٠ ســـرير و٩٠ غرفة 
عمليات و١٢٠ ســـرير طوارئ 
و٢٥٠ عيادة خارجية باإلضافة 
إلى أقسام املختبرات واألشعة 

والعالج الطبيعي والصيدليات 
على أن يتم وضع جميع أعمال 
التشغيل خالل  التوسعة قيد 
فتـــرة تتراوح بني ٢٤ شـــهرا 
و٣٦ شـــهرا من تاريخ توقيع 

العقود.
  مؤكدا أنه مت اعتماد املعايير 
العاملية األميركية لسنة ٢٠١٠ في 
أعمال التصميم لتكون الكويت 
أول دولة خليجية تعتمد هذا 

اإلصدار من املعايير العاملية.
إلى  الوزير مشيرا    واختتم 
أن مشـــاريع األبـــراج الطبية 
التسعة هي أحد مشاريع خطة 
التنمية االقتصادية اخلمسية 
التي أصدرها مجلس الوزراء. 
ومعربا عن امتنانه لسمو رئيس 
مجلس الوزراء لالهتمام اخلاص 
الذي يوليه خلطة التنمية عموما 
وملشاريع وزارة الصحة بشكل 

خاص. 

تصـــل إلى ٧٥٠ ســـيارة، كما 
سيتم وصل البرج اجلديد ببقية 
مباني وأقسام مستشفى األميري 
من خـــالل جســـور وممرات 

متعددة.
  وأكـــد الوزير أن مشـــروع 
توسعة مستشفى األميري يعتبر 

 د.هالل الساير 

 ..ويشكل اللجنة الصحية العليا
   للتحضير لالحتفاالت الوطنية

 حنان عبدالمعبود
  أصدر وزير الصحة د.هالل الساير قرارا 
يقضي بتشكيل جلنة صحية عليا للتحضير 
الحتفاالت العيد الوطني وعيد التحرير، برئاسة 
ــوزارة د.إبراهيم العبدالهادي، الوكيل  وكيل ال
ــؤون الفنية د.خالد السهالوي  ــاعد للش املس
نائبا له وعضوية كل من مدير إدارة الطوارئ 
ــامن، ومدير إدارة التغذية  الطبية د.فيصل الغ
واإلطعام د.نوال احلمد، ومدير إدارة املختبرات 
الطبية د.إبراهيم املزيرعي، ومدير اإلدارة الفنية 
د.ماجد القطان، ومدير إدارة خدمات بنك الدم 
ــر إدارة الصحة العامة  د.رمي الرضوان، ومدي
د.فاطمة السعيدي، ومدير مستشفى األميري 
د.نادر العوضي، ومدير مستشفى مبارك الكبير 
د.خالد العبدالغني، ومدير إدارة الهندسة الطبية 
واملستودعات م.محمد الدوسري، ومدير إدارة 

املشتريات أحمد الكندري، ومدير إدارة النقليات 
يوسف الضاحي، ورئيس قسم عمليات الطوارئ 
الطبية جاسم الفودري، على ان تختص بتوفير 

خدمات الرعاية الصحية خالل االحتفاالت.
ــاير قرارين آخرين يقضي    كما أصدر الس
ــعب الصحي  األول منه بنقل تبعية مركز الش
من منطقة حولي الصحية الى منطقة العاصمة 
الصحية، والثاني تضمن تكليف مدير منطقة 
ــة د.عبدالعزيز الفرهود القيام  حولي الصحي
بأعمال مدير منطقة العاصمة الصحية، باالضافة 
ــادل اخلترش من  ــه حلني عودة د.ع الى عمل

اإلجازة.
ــل وزارة الصحة  ــن جانبه، أصدر وكي   وم
ــد  ــم العبدالهادي قرارا بضم د.راش د.إبراهي
العويش الى عضوية اللجنة الفنية العليا للبت 
في ترقية األطباء الكويتيني وغير الكويتيني. 

 د. محمد وحيدي

 سهولة وكفاءة في االستخدام مواصفات عاملية حديثة لراحة املريض

L.P.G جهاز 

 طرحت شــــركة اجلوثن 
احدى شركات مجموعة ماضي 
 L.P.G انترناشــــونال جهاز
الدهون  الفرنسي لتكســــير 
املصرح بــــه من قبل وزارات 
الصحة في جميع الدول بعد 
خبــــرة دامت ألكثــــر من ٢٤ 
ســــنة، ويعتبر اجلهاز األول 
من نوعه في مجال التخسيس 
التقنية  واجلمــــال بفضــــل 
احلصرية لشركة L.P.G والتي 
تساعد على تخفيف الدهون 
والســــليوليت ويعمل على 
تنشيط الكوجلني واإلالستني 
البشرة. واجلهاز  الذي يشد 

بعيد كل البعد عن كل أنواع األشعة فهو طبيعي ١٠٠٪.
  وقــــد أجريت عليه اكثر من خمس وثمانني دراســــة طبية 
لتثبــــت مدى جناحه وكفاءته في مجال التخســــيس واجلمال 
فهو آمن ١٠٠٪ وغير مؤلم بفضل التقنية اجلديدة التي تغني 
عن التعرض ملخاطر العمليات اجلراحية التجميلية، ألن جهاز 
L.P.G يعطيــــك نتائج مضمونة وناجحة دون ترك اي اثر من 

اول جلسة.
  اجلدير بالذكر ان «L.P.G» هو نظام رائد في مجال التنحيف 
وإزالة السيليوليت وقد مت مؤخرا اطالق «Cellu M٦»، وهو اول 
نظام رعاية تقنية قائم على األندرمولوجي، وهذه التقنية غير 
املؤملة تكســــر تراكمات الدهون عن طريق اعادة تفعيل نشاط 
اخلاليــــا الهامدة، ونصل الى هــــذه النتيجة عن طريق حتفيز 
اجللد ميكانيكيا، مما يســــاعد على شــــد أجزاء من اجلسم ال 
تتمكــــن احلمية والرياضة من التوصل اليها. يذكر ان ٩١٪ من 

األشخاص الذين تلقوا العالج 
بجهاز L.P.G وجدوه شــــديد 
الفاعلية ونتائجه ســــريعة 

ومريحة للغاية.
 Key» لقد مت تطوير اجلهاز  
 Cellu» وأصبح اآلن «Module
M٦»، حيــــث مت دمج عناصر 
من أحدث املستويات وأجهزة 
استشعار اضافية تتفق مع ما 
يتطلبه هذا العالج احلساس، 
املدرب  انــــه من خــــالل  كما 
االلكترونــــي املوجود داخل 
اجلهاز تســــتطيع التأكد من 
النتائج املرئية وهذا حصري 

على أنظمة L.P.G فقط.
  يحتوي اجلهاز املتطور للوجه واجلسم على ذاكرة داخلية 
او ما يعرف بالناقل التسلسلي العام USB يساعد على حتديث 

التقنية كلما تطلب األمر مما يجعله جهازا دائم التطور.
  ان نظام «Ergodrive» املوجود في هذا اجلهاز يجعل العالج 
أقرب ما ميكن الى الكمال من حيث الفاعلية والسرعة، ويحسن 

ايضا من مستوى راحة مستخدميه.
  رأس اجلهاز واسع (٨٠ مم) لهذا فهو يزيد من قدرة القبض 
على األنسجة بنسبة ٥٠٪ باملقارنة مع األجيال السابقة من هذه 
الرؤوس، وينتج عن هذا ايضا حتفيز أعمق وأسرع لألنسجة، 
ومن املمكن استخدام هذه الرؤوس على جميع أنواع اجللد مبا 

فيها اجللد احلساس.
  لذا فهنــــاك فائدة كبيــــرة للعيادات الطبيــــة والتجميلية 
والصالونات ومراكز الرياضة والسبا (حيث يستعمل اجلهاز 

لعدة خدمات داخل جميع هذه املراكز). 

 املشاركون في الندوة

 د. عبد املنعم عوض

 برعاية سمو رئيس مجلس 
الشـــيخ ناصر احملمد  الوزراء 
تستضيف الكويت املؤمتر الدولي 
الثالـــث للصيدلة حتت عنوان 
«السالمة الدوائية» والذي تنظمه 
كلية الصيدلة ـ جامعة الكويت 
إدارة اخلدمات  بالتعاون مـــع 
الصيدالنية وإدارة املستودعات 
الطبية فـــي وزارة الصحة في 
الفترة من ١٤ - ١٦ فبراير املقبل 
بفندق راديسون بلو وبحضور 
قيادات وزارة الصحة ونخبة من 
اخلبراء واملتخصصني من جميع 
العديد  العالم ومشاركة  أنحاء 
الطبية والشركات  من اجلهات 
احمللية والعامليـــة املهتمة بهذا 

املجال.
  وقال رئيس املؤمتر العميد 
املساعد للشؤون الطالبية بكلية 
الصيدلة ـ جامعـــة الكويت د. 
محمد عبد الصمد وحيدي في 
تصريح صحافي إن املؤمتر هذا 
العام يهدف إلى تطوير قدرات 
الصيادلة واألطبـــاء واملهتمني 
والعاملني في املؤسسات الصحية 
احلكومية واخلاصة بالسالمة 
الدوائية من خالل تقدمي سلسلة 
من األبحاث والدراسات املتعلقة 
بالسالمة الدوائية وأيضا التركيز 
على االجتاهات احلديثة للوقاية 
من األخطـــاء الدوائية، وكذلك 
القضايـــا والتدابير  بحث أهم 
املمكنة التي ميكن اتخاذها ملنع 
هذه األخطاء وزيادة الســـالمة 
الدوائية وتقدمي معلومات جديدة 
التطورات واألساليب  عن آخر 
احلديثة املستخدمة في السالمة 

الدوائية وطرق تقييمها. 
  وبني وحيدي أنه مت اختيار 
موضوع السالمة الدوائية حتديدا 
ألنه يأتي مكمال للمبادرة التي 
أطلقتها منظمة الصحة العاملية 
مؤخـــرا عن ســـالمة املرضى، 
ويعتبر موضوع االستخدام اآلمن 
لألدوية عنصرا هاما في العديد 
من مبادرات سالمة املرضى، وهو 
من اهم األولويات ملهنة الصيدلة، 
ومن هنا جاءت فكرة املؤمتر عن 

«السالمة الدوائية».
  وأضاف أن هناك مجموعة من 
القضايا الهامة التي سيناقشها 
املؤمتر ومن أهمها القضايا التي 
املأمونة  تتعلق باالستخدامات 
والفعالة واملناسبة في استخدام 
الدواء بـــدءا بكتابـــة الوصفة 
للمريـــض مـــن قبـــل الطبيب 
املختص حتى يتم صرفها عن 
طريق الصيدلي وتناول املريض 
لها مباشرة، أو عن طريق طاقم 
التمريض في املستشفى، وهي 
مراحل حتتاج إلى الدقة والعديد 
مـــن االحتياط لضمـــان االمان 
خصوصا مع دخول التكنولوجيا 
الوصفة بالكمبيوتر  في كتابة 
ونقـــل الوصفة عبـــر قنوات 
إلكترونية وقد يكون فيها خطأ 
وهذا ما يطلق عليه «الســـالمة 

الدوائية». 
  أما عن جلسات املؤمتر فقال 
وحيدي إن املؤمتر سيســـتمر 
ملـــدة ٣ أيـــام ويشـــمل العديد 
مـــن اجللســـات واحملاضرات 
سيحاضر فيها مختصون ذوو 
شـــهرة دولية في مجال سالمة 
املرضى، كالبروفيسور ديڤيد 
بيتس الباحث من جامعة هارفارد 
التميز والبحوث  ومدير مركز 
لســـالمة املرضى في الواليات 
املتحدة األميركية والبروفيسور 
مايك كوين وهو رئيس املعهد 
األميركي ملمارسات الدواء اآلمن 
ومؤلف كتاب «األخطاء الدوائية» 

مع نخبة اخرى من دول أجنبية 
وخليجية.  من جانبه قال نائب 
رئيس املؤمتـــر د. عبد املنعم 
عوض إن كلية الصيدلة بجامعة 
الكويت حتـــاول من خالل هذا 
املؤمتر تطويـــر دور الصيدلي 
الدوائية والتأكيد  في السالمة 
على أن اســـتعمال الدواء يجب 
أن يتم بطريقة آمنة حتى يؤدي 
إلى ســـالمة املريض من خالل 
توعية جميع العاملني في احلقل 
الطبي، مضيفا ان املؤمتر سيقوم 
كذلك بتوعية املواطنني وشرائح 
املجتمع بالطرق اآلمنة الستخدام 
الدواء وكيفية منع اآلثار اجلانبية 
واملشاكل واألخطاء التي حتدث 
نتيجة اســـتخدام أدوية بدون 

استشارة طبيب أو صيدلي.
  وأوضـــح أن كلية الصيدلة 
حرصت على إقامة هذا املؤمتر 
الهـــام حلرصها على ســـالمة 
املرضى، وهـــذا يرجع الهتمام 
الدولة بالصحة العامة للمجتمع 
من خالل تأهيل الكوادر الصحية 
وجعلهم ملمني بآخر التطورات 
فـــي مجال الســـالمة الدوائية، 
مؤكدا علـــى أن هناك دعما من 
جامعة الكويت للمؤمتر لتعريف 
الصيادلـــة واألطبـــاء بآخر ما 
توصـــل إليه العلـــم في مجال 
السالمة الدوائية وسالمة املرضى 
عـــن طريق االســـتخدام اآلمن 
للدواء للحفـــاظ على صحتهم 

وعافيتهم.  

 برعاية رئيس مجلس الوزراء وينطلق في ١٤ فبراير المقبل 

 الكويت تستضيف المؤتمر الدولي الثالث 
للصيدلة بعنوان «السالمة الدوائية» 

 «الجوثن» تطرح جهاز L.P.G األول في العالم 
  للتنحيف وتجميل الوجه والبشرة

 نظم مكتب ضبط اجلودة في بيت الزكاة بالتنسيق مع 
قسم التدريب بادارة املوارد البشرية ورشة عمل خاصة 
بالعمال التابعني ملخـــازن التبرعات العينية وذلك بهدف 
بث الوعـــي والتأكيد على اتباع التعليمات واالرشـــادات 
املطلوبة طبقا للمواصفة العاملية املعتمدة، وهي مواصفة 
نظام ســـالمة االغذية «آيزو ٢٢٠٠٠ ـ ٢٠٠٥» التي حازها 
بيت الزكاة في يونيو ٢٠٠٩ والتأكد من ســـالمة تطبيق 
االجراءات والتعليمات ذات العالقة اثناء التعامل مع املواد 
الغذائية بدءا من تسلمها من املتبرعني واملوردين ومرورا 
بطريقة تخزينها وحفظها وانتهاء بتوزيعها على االســـر 

املستفيدة.
  بدأت الورشة بكلمة ترحيبية من مديرة مكتب ضبط 
اجلودة كوثر املســـلم اكدت فيها على حرص بيت الزكاة 
على صحة وسالمة املستفيدين من هذا املشروع من خالل 
ضمان مســـتوى مالئم من الصحة والســـالمة في املواد 
الغذائية، وعلى السعي املستمر لتحقيق رضا العمالء عن 
طريق تقدمي خدمات تتسم باجلودة العالية، حيث اعتبرت 

ان بيت الزكاة يحمل على عاتقه مســـؤولية احلفاظ على 
سالمة االسر املســـتفيدة من املشروع مبا يضمن تسليم 
مواد غذائية آمنة وصحية من خالل هذه املواصفة العاملية 
والتي يتم من خاللها تطبيق قواعد صارمة تفرضها على 
املتعاملني مع االغذية وذلك حلفظ املواد الغذائية في ظروف 

تخزين صحية وآمنة.
  من جهته، اعرب رئيس قســـم التخزين عايد املطيري 
عن عميق شكره ملكتب ضبط اجلودة نظرا لقيامه بجهود 
كبيرة في مجال حتقيق ســـالمة االغذية والتي متخضت 
عن حصول البيت على شـــهادة مواصفة سالمة االغذية 
«آيزو ٢٢٠٠٠ ـ ٢٠٠٥» العام املاضي. واضاف ان ورشـــة 
العمل التـــي عقدها مكتب ضبط اجلودة شـــملت جميع 
عمال قسم التسلم والتخزين البالغ عددهم ١٨ عامال، سواء 
عمال التعبئة او املناولة او النظافة لشرح كيفية التعامل 
الســـليم مع املواد الغذائية والتأكد من تفهمهم متطلبات 

ومعايير سالمتها.
  وأكد املطيري على ان عمال قســـم التسلم والتخزين 

يعملون على تنفيـــذ معايير ســـالمة االغذية وجودتها 
بتطبيقهم للخطـــوات التي وضعها مكتب ضبط اجلودة 
بخصوص مواصفة سالمة االغذية، ويتم توجيههم دوريا 
بكل مستجدات اساليب التخزين والتعبئة السليمة التي 
تضمن مـــواد غذائية عالية اجلـــودة حفاظا على صحة 

املستفيدين منها.
  بدورها، قالت الباحثة في مكتب ضبط اجلودة في بيت 
الزكاة راوية الكندري ان تطبيق مواصفة سالمة االغذية 
يؤكد ضمـــان جودة مواده الغذائية التي تتســـلمها هذه 
االســـر. وذكرت ان االهتمام بعقد ورشة العمل يهدف الى 
تعريف عمال بيت الزكاة بكيفية التعامل السليم مع املواد 
الغذائية والتأكد من تفهمهم لالساليب والضوابط املختلفة 
في هذا الشأن. هذا ومت تقدمي شرح تفصيلي للعمال يوضح 
االسس واملتطلبات االساسية للتعامل مع املواد الغذائية، 
وفي ختام ورشـــة العمل مت تسليم شهادات اجتياز دورة 
ورشـــة العمل، كما مت تكرميهم لقاء جهودهم املبذولة في 

تطبيق شروط ومواصفات سالمة االغذية. 

 لتطبيق مواصفات سالمة األغذية «آيزو ٢٢٠٠٠ ـ ٢٠٠٥» 

 «بيت الزكاة» نظم ورشة لعمال «التسلم والتخزين»

 جتميل الوجه


