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 حنان عبدالمعبود
التشخيص    أكد استشاري 
الطبي باألشـــعة احلائز على 
البورد الفرنسي في التشخيص 
أن  باألشعة د.يحيى سليمان 
إجراء أشعة الرنني املغناطيسي 
ال يشكل خطورة على املرضى 
العاديني، مستثنيا من لديهم 
أو  شـــظايا معدنية باجلسم 
بطاريات بالقلب، ومؤكدا أنهم 
ممنوعـــون من دخول منطقة 

الفحص.
  وقال سليمان في تصريح 
صحافي له أمـــس ان فحص 

الرنني املغناطيسي غير خطر ألنه ال يصدر عنه 
إشعاع وال يشكل خطورة على املريض، مقارنة 
بأنواع أخرى من أجهزة األشعة التشخيصية 
مثل األشعة املقطعية، والعادية إن كانت بكميات 
كبيرة، ومشيرا إلى أن فحص الرنني املغناطيسي 
يستخدم لكل أجهزة اجلسم سواء كان اجلهاز 
العصبي املركـــزي، أو املفاصل والعضالت، أو 
الثدي، أو األوعية الدموية، وكذلك فيما يختص 
بالعديد من األمور التشخيصية لألطفال، وعن 
أجهزة الفحص واستحداثها قال إن اجليل القدمي 
منها كان الفحص يستغرق أكثر من ٣٠ دقيقة 
وهو وقت طويل بالنسبة لألجهزة احلديثة التي 
تستغرق ١٠ دقائق فقط، باإلضافة إلى أن دقة 
الفحص أصبحت أكثر بكثير مما سبق، بالرغم 
من قصر الوقت وهذا يعود لـ «gradiant» والتي 
مت تعديلها لتكون مرتفعة في األجهزة احلديثة، 
مما يعطي صورا أدق، بالرغم من قصر الوقت، 
باإلضافة إلى أن فتحة اجلهاز اخلاصة بفحص 
املريض أكبر من الســـابقة ٧٠ ســـم، بينما في 

اجليل القدمي كانت حوالي ٥٥ سم.
  واشار ســـليمان إلى أن معظم الفحوص لم 
يعـــد يعطى املريض فيها مـــادة ملونة، مؤكدا 
أن األجهزة تقوم بالفحص جلريان الدم دومنا 

احتياج إلى ملون للدم، فقد كان 
الدارج في السابق استخدام مادة 
«اجلادولينيوم» وهي صبغة، 
لم يعد هناك احتياج إليها إال 

في حاالت نادرة جدا.
  وأشار إلى أن الفحص الدوري 
وعمـــل الرنني املغناطيســـي 
لألشخاص العاديني يكون مرة 
واحدة كل عام فقط، مبينا أن 
أجهزة الرنني احلديثة حملت 
حتديثا آخـــر باألجهزة ميكن 
من عمل مسح كامل من الرأس 
ألصابع القدم يوضح إن كان 
هناك عارض بأي جزء معني 
ومنها يتم التدقيق على هذا اجلزء، ويستغرق 
هذا املسح ١٥ دقيقة ويوضح أي منطقة باجلسم 
تضم عارضا ما سواء كان خاليا سرطانية حديثة 
أو أي مشـــكلة أخرى، وعن أكثر األمراض في 
الكويت احتياجا إلجراء الرنني املغناطيسي أوضح 
أن أهمها مرض التصلب العصبي اللويحي «ام 
اس»، وإصابات املفاصـــل مثل الركبة والكتف 

والعمود الفقري.
  وعن تأثير األشـــعة العادية على اجلســـم 
قال ال ميكن تالفي تأثير األشـــعة على اجلسم، 
فاجلســـم عادة حينما يتعرض لألشعة فإنها 
تتراكم باجلسم وهو يحتمل كمية كبيرة منها، 
حيث في احلياة اليومية منر بجانب أجهزة أو 
جنلس بقربها مثل احلاسوب والعديد من األجهزة 
األخرى، وحتى برحالت الطيران، هذه األشعة 
تتراكم، ولهذا نحـــن في عملنا نحاول التقليل 
من كم األشـــعة التي يأخذها املريض، حتى ان 
احتاج إلى اجراء أشعة مستقبلي فانه ال يكون 
معرضا للخطورة ويكون باجلسم مقدرة على 
استيعاب أكثر لألشعة، فنقوم بحماية األعضاء 
التي ال نحتـــاج إلى تصويرها مبالبس خاصة 
بها رصاص ولهذا على املريض أن يكون واعيا 

جتاه هذا األمر. 

 د.هالل الساير د.إبراهيم العبدالهادي د.راشد الرشود

 الساير: لجنة لمراجعة عقود ومناقصات «الصحة»
 حنان عبدالمعبود

  أصدر وزيــــر الصحة د.هالل 
الساير قرارا يقضي بتشكيل جلنة 
ملراجعة الدورة املستندية للعقود 
املبرمة بني الوزارة واجلهات االخرى 
على ان يرأســــها وكيــــل الوزارة 
املساعد للخدمات األهلية د.راشد 
الرشود واملستشار الفني مبكتب 

الوكيل د.علي الفودري نائبا له.
  ونص القرار على مراجعة الدورة 
املستندية للعقود املبرمة من الوزارة 
وطلبات الشراء املباشر والصادرة 
من االدارات املعنية وتدقيقها، وكذا 
التدقيق على املناقصات واملمارسات 
قبل وبعد الطرح، وكذلك االطالع 
على الــــدورة املخزنية واخلاصة 
بجميــــع ادارات الــــوزارة املعنية 
بذلك للوقوف على اسباب التأخر 
في اصدار سندات االستالم المتام 
عملية السداد للموردين ان وجدت 
وتقــــدمي التوصيــــات الالزمة في 
هذا الشــــأن واالطالع على الدورة 
املستندية بقطاع الشؤون املالية 
للوقوف على اســــباب التأخر في 
صرف املستحقات املالية ومتابعتها 
اوال بأول بادارات القطاع املختلفة 
وتذليل اي عقبات قد تؤدي للتأخير 

في صرف مستحقات املوردين.
  كما نص القرار على ان تضع 
اللجنة باالتفاق مع االدارات املعنية 
بابــــرام العقود وطلبات الشــــراء 
املختلفة خطة العمل لفترات محددة 
وكذا وضع جدول زمني بالزيارات 
التي يتطلبها عمل اللجنة لالدارات 
املعنية بالوزارة. وشــــدد الساير 

السن، وكذلك تهيئة مداخل ومخارج 
املرافق الصحية ومواقف السيارات 
ودورات امليــــاه للمرضى املعاقني 
وذوي االحتياجات اخلاصة وكبار 

السن.
  كما اصدر تعميمــــا آخر حث 
املناطــــق الصحية  فيه مديــــري 
العامة  ومديــــري املستشــــفيات 
واخلاصــــة على ضــــرورة وضع 
ارقام هواتف او فاكسات االطباء 
واملستشفيات التي ترسل عينات 
حتليل ڤيروس إنفلونزا اخلنازير 
الــــى وحدة الفيرولوچي بقســــم 
مختبرات الصحة العامة، مشيرا 
الى ان املستشفيات تضع رقم هاتف 
املريض، وان النتائج يتم ابالغها 

هاتفيا.
  كما اصــــدر العبدالهادي قرارا 
يقضي بتشــــكيل جلنــــة لتقييم 
واختيار افراد التمريض املنتهية 
العودة  خدماتهم ويرغبــــون في 
الى العمل بالوزارة من الكويتيني 
واخلليجيني برئاســــة مدير ادارة 
اخلدمــــات التمريضية وعضوية 
مراقب التنسيق واملتابعة ومساعدة 
رئيسة التمريض بادارة اخلدمات 

التمريضية.
  واصدر قرارا آخر يقضي بضم 
استشاري امراض اجلهاز الهضمي 
والكبد مبستشفى االميري د.جميلة 
اللجنة  الى عضويــــة  اخلالــــدي 
الفنية االستشارية املعاد تشكيلها 
املتعلقة  الفنية  ملتابعة اجلوانب 
بتطبيــــق برنامج الفحص الطبي 

قبل الزواج.

في القرار على ان للجنة احلق في 
االطالع على أي مستندات تخص 
عملها وعلى جميع االدارات املعنية 
تقدمي أي مستندات تراها اللجنة 

الزمة ألداء عملها.
أكد د.الساير    من جهة أخرى، 
أهميــــة تطوير األقســــام الطبية 
العامة  املختلفة في املستشفيات 
واملستشفيات التخصصية من خالل 
االستمرار في حتسني مستوى األداء 

فنيا وإداريا.
  وشــــدد الوزير د.الساير عقب 
اجتماعه باملجلس االستشــــاري 
الطبي الذي يضم رؤساء مجالس 
األقسام الفنية في املستشفيات على 
أهميــــة تطوير وتنظيم العيادات 
املســــائية واملــــرور على املرضى 
الزوار  الفعلية لألطباء  واحلاجة 
واالستفادة الكبرى منهم من خالل 
اجراء اجلراحات املعقدة وعرض 

احلاالت الصعبة عليهم.

  وأكــــد اهمية ضبــــط خفارات 
األطباء ابتداء من االستشاريني الى 
األطباء اضافــــة الى اهمية وضع 
سياسات لفحص املرضى ودخولهم 
وخروجهم من املستشفى، الفتا الى 
اهمية دور اعمال اللجان الطبية في 
املستشفيات ودورها في النظر في 

احلاالت املرضية.
  ودعا الوزير د.الساير رؤساء 
األقســــام الى وضع خطط طويلة 
وقصيــــرة املــــدى وعرضها على 
اداء  الوزارة ومناقشتها لتطوير 
العمل فنيا واداريا وملعاجلة أوجه 
القصــــور ومكامن اخللــــل مؤكدا 
دعمه لهم وتســــخير كل العقبات 
من اجل تطوير اخلدمة الصحية 

في البالد.
  وأشاد باملستوى الرفيع الذي 
الكويتي  الطبي  األداء  اليه  وصل 
مؤكدا أن اجلسم الطبي الكويتي 
محل فخر للجميــــع واألطباء هم 

األساس في تقدمي اخلدمة الصحية 
والنهوض بها لتحقيق املصلحة 

املرجوة وهي خدمة املريض.
  وقــــال ان هــــذه االجتماعات 
ستكون بصفة دورية لتطوير آلية 
العمل في الوزارة واملرافق الصحية 
والنهوض باخلدمــــات الصحية 

املقدمة للمواطنني واملقيمني.
  يذكر ان هذه االجتماعات تأتي 
التي  ضمن سلســــة االجتماعات 
يعقدهــــا الوزير مع املســــؤولني 
والقائمــــني علــــى وزارة الصحة 
لتطويــــر اخلدمات واالطالع على 
ســــير العمل فــــي مختلف مرافق 

الوزارة.
  من جانبه اصدر وكيل الوزارة 
العبدالهــــادي تعميما  د.ابراهيم 
للموظفني العاملني باملستشفيات 
واملراكــــز الصحية بجعل أولوية 
تقدمي اخلدمات الصحية للمعاقني 
وذوي االحتياجات اخلاصة وكبار 

 يرأسها الرشود للتدقيق في الدورة المستندية قبل وبعد الطرح

 برجس البرجس خالل لقائه مع يوسف كاال بحضور ناصر العنزي وسعد الناهض

 رئيس الصليب األحمر استقبل البرجس والعنزي

 كاال: إندونيسيا ممتنة للجهود اإلغاثية الكويتية
 جاكرتا: اشاد رئيس الصليب 
االحمر االندونيسي يوسف كاال 
بحجم املساعدات االنسانية التي 
قدمتها الكويت الغاثة متضرري 
الكوارث الطبيعية في اندونيسيا، 
مشيرا الى انها تعكس مدى قوة 

العالقات بني البلدين.
  جاء تصريح كاال عقب لقائه 
ادارة  امس مع رئيـــس مجلس 
الهـــالل االحمر برجس  جمعية 
البرجس وسفيرنا لدى اندونيسيا 
العنزي وامني الصندوق  ناصر 
الهالل االحمر  الفخري جلمعية 

الكويتي سعد الناهض.
  وعبر كاال عن شـــكر حكومة 
اندونيســـيا حلجـــم  وشـــعب 
املســـاعدات السخية املقدمة من 
الكويت ممثلة بجمعية  حكومة 
الهالل االحمر ملناصرة منكوبي 
الكوارث الطبيعية في اندونيسيا 
قائال: ان هذا العمل ليس مبستغرب 
على دولة وشعب الكويت اللذين 
لم يتوانيا في نصرة اخوانهم في 

اندونيسيا والعالم اجمع.
  وشـــكر كاال اجلهود اجلبارة 
التي يقوم بهـــا رئيس جمعية 
البرجس  الهالل االحمر برجس 
ملساعدة املنكوبني في اندونيسيا، 
مبينا ان الكويت كانت والتزال 
تقدم يد العون للمتضررين في 

جميع انحاء العالم.
  واشار الى ان التجارب الناجحة 

لدى اندونيســـيا ناصر العنزي 
بالعالقات بني البلدين ووصفها 
باملتميـــزة، داعيـــا الى ضرورة 
تعزيزها في كل املجاالت، مشيرا 
الـــى ان العالقات بـــني البلدين 
ليست طارئة وال مستجدة امنا 
التاريخ  هي عالقات ضاربة في 
وتزداد رســـوخا ومنـــوا وقوة 
ومتانة يومـــا بعد يوم ملا تكنه 
القيادتان في البلدين لبعضهما 
من محبة ومعزة واحترام متبادل 

ينمي هذه العالقة.
العنـــزي ان عالقة    واوضح 
البلدين بنيت على اساس قوي 
وصحيح من االخـــاء والتفاهم 
ومازالت تشهد تناميا مطردا كل 
عام، الفتا في هذا الســـياق الى 
ان الزيارات املتبادلة ملســـؤولي 
البلدين خالل الفترة املاضية قد 

عززت من آفاق التعاون.
  واشار الى ان رئيس الصليب 
االحمر يوســـف كاال كان خالل 
االجتماع ممتنا جدا للدور الكبير 
الذي تقوم به جمعية الهالل االحمر 
الكويتـــي وعلى رأســـها رئيس 
اجلمعية برجـــس البرجس في 
خدمة الشعب االندونيسي اثناء 

تعرضه للمحن والكوارث.
  وكرم رئيس الصليب االحمر 
يوســـف كاال البرجس جلهوده 
خلدمة الشعب االندونيسي اثناء 

تعرضه للمحن والكوارث. 

مـــن خالل تقـــدمي املســـاعدات 
االنسانية للشعب االندونيسي 
تعكس نضج التعاون القائم مع 
الكويتي بصورة  الهالل االحمر 
منوذجيـــة، معبـــرا عـــن بالغ 
شـــكره لزيارة البرجس والوفد 
املرافق الى مقر الصليب االحمر 

االندونيسي.
  وحول االجتماع، قال كاال انه 
بحث مـــع رئيس جمعية الهالل 
االحمر برجس البرجس والوفد 
املرافق ســـبل تعزيـــز التعاون 
املشترك بينهما وتدعيم العالقات 

بـــني اجلمعيتني. من جانبه، اكد 
رئيـــس مجلـــس ادارة جمعية 
الهالل االحمر برجس البرجس ان 
اجلهود االنسانية واالغاثية التي 
قدمتها الكويت ملساعدة اندونيسيا 
جراء الكوارث الطبيعية عكست 
بصورة مشرفة مساندة الكويت 
قيادة وحكومة وشعبا الشقائهم 

االندونيسيني.
  واوضح ان تلك اجلهود الطيبة 
جاءت ترجمة وتنفيذا لتوجيهات 
صاحب الســـمو االمير الشـــيخ 
صباح االحمد وحظيت بالكثير 

من الدعم واالهتمام من جمعية 
الـــذي ظل يتابع  الهالل االحمر 
وباهتمام كبير تطورات الوضع 
اندونيسيا بشكل  االنساني في 
مكثف ومستمر. ووجه البرجس 
دعوة لرئيـــس الصليب االحمر 
االندونيسي لزيارة بلده الثاني 
الكويت لبحث امكانية التعاون 
والتنسيق، مؤكدا حرص جمعية 
الهالل االحمر الكويتي على هذه 
الزيارة واهميتها في دعم العالقات 

الثنائية بني اجلمعيتني.
  من جانبه، اشـــاد ســـفيرنا 

 سليمان: الرنين المغناطيسي ضروري لفحص 
إصابات الـ «ام اس» والمفاصل و«الفقري» 

 حضانات «إعانة المرضى»
  تحتفي بانضمامها إلى «اليونسكو» 

 «كان» تستهل العام الجديد
  بالمشاركة في أسبوع الصحة 

 تقيـــم احلضانات التابعـــة جلمعية صندوق 
اعانة املرضى حفال في العاشرة صباح غد بقاعة 
ســـهام بفندق الريجنســـي مبناســـبة حصولها 
على عضوية املنظمـــة الدولية للعلوم والتربية 
والثقافة (اليونسكو) والذي يعتبر قفزة نوعية 
تربوية للحضانة بني مثيالتها في مجال االهتمام 
بالطفولـــة، اذ انها تعتبـــر اول حضانة كويتية 
حتصل على شـــهادة االنضمام حتت مظلة هذه 

املؤسسة الدولية.
  وسيقام احلفل حتت رعاية االمني العام للجنة 
الوطنيـــة الكويتية للتربية والعلـــوم والثقافة 
عبداللطيف البعيجـــان وحضور رئيس مجلس 
االدارة د.محمد الشرهان لتسليم احلضانات شهادة 
العضوية وابـــراز جهود احلضانات في تخفيف 
االعباء عـــن االمهات العامـــالت وتهيئة االجواء 

التربوية البنائهن في محاضن تربوية مالئمة. 

 بدأت حملة «كان» تنفيذ برنامجها التوعوي 
لعام ٢٠١١ والذي ينقسم الى عدة مشروعات على 
االصعدة املختلفة ففي اطار مشـــروع املشاركة 
واخلدمة املجتمعية، شـــاركت «كان» في معرض 
اســـبوع الصحة العاشر املقام حتت رعاية وزير 
الصحة د.هالل الساير في الفترة من ٩ الى ٢٠١١/١/١١ 

بكلية الهندسة والبترول.
  وقـــد افتتح املعـــرض عميد كلية الهندســـة 
والبتـــرول د.طاهر الصحاف مبشـــاركة بعض 
الوزارات والشركات وجمعيات النفع العام، وقد 

بلغ اجمالي الهيئات املشاركة ٣٨ هيئة.
  وقد حرصت حملة «كان» على املشـــاركة في 

املعرض من اجل التواصل مع اجلمهور وتفعيال 
لدورهـــا التوعوي حيث يتم توزيع النشـــرات 
واالصدارات التوعوية اخلاصة مبرض السرطان 
واالجابة عن استفسارات اجلمهور، كما يتم تسجيل 
من يرغب في االلتحاق من الســـيدات بالدورات 
املجانية التي تقيمها حملة كان لتعليم الفحص 
الذاتي للثـــدي. وقد لقي املعرض اقباال في يومه 
االول من الزوار وطلبة اجلامعة وكذا بعض املدارس 
التي متت دعوتهم، وقد تفاعل ممثلو حملة كان 
مع اجلمهور الستطالع آرائهم حول اخلدمات التي 
تقدمها كان وقد وجدت تلك اخلدمات صدى طيبا 

لدى زوار املعرض. 

 مسح من الرأس ألصابع القدم يظهر أي عارض في الجسم خالل ١٥ دقيقة 

 د.يحيى سليمان

   العبدالهادي يصدر تعميماً بإعطاء األولوية في تقديم الخدمات الصحية لذوي االحتياجات الخاصة والمسـنين 

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

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
وإنشاء حديقتك بقسط 

يمكنك االن تصميم 
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ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

الفر�سـان لل�ستاليت
برمجة و�صيانة

فك ونقل وتركيب

الر�صيفر العجيب المتطور

50504374

مبنا�صبة اإجازة الربيع )ن�صف العام(

�ساليهات املهنا
�ساليهات عائلية لالإيجار

اإطالالت خالبة

يف منطقة ل�ؤل�ؤة اخلريان

3 غرف، 3 حمام، �صالة، فر�ش ملكي

حديقة عامة + حديقة اأطفال + �صالة األعاب.

ت/ 97121226 - 97121224

واإجازة العيد ال�طني

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�صـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�صجاد من االأعماق

بفاعليـة �صبـيـهـة بالبخــار

للتخل�ش من االأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�صية باالأقرا�ش 

وصح���ة  صحت���ك  أج���ل  م���ن 
عائلتك خزانات الكوثر خالية 
) الس���امة   ( الف���وم  م���ادة  م���ن 

قارن مع اخلزانات األخرى

> م���ن البول���ي ايثل���ن النقي
م����ل��م  18 ط���ب���ق���ات   4  <
واح�������دة ق���ط���ع���ة  ق�����ال�����ب   <
والطحالب البكتيريا  ضد   <
والرفع التوصيل   خ����دمة   <

خـزانــات الكــ�ثـــر

حولي ت  / 22612600

مفاجأة 
خزان��ات الكوثر

صناعية سعودية

كفالة  تبديل7 سنوات

TUV
CERT
ISO 9002

معتمــــد 

عــامليــــــــًا

اإعـــــــــــــــالن
تقدم: 1 - �صداد م�صاعد مرزوق العازمي 2- حممد �صداد م�صاعد 

العــازمي 3- م�صعـل �صـداد مـرزوق العــازمـي )ك�يتي� اجلن�صية( 

اأ�ــصــحــاب �ــصــركــــــــة/ جمــمــوعــة الأهــــــداف اخلــلــيــجــيــة لــلــتــجــارة العامة 

خروج  الــتــجــارة:  بـــوزارة  ال�صركات  اإدارة  اإىل  بطلب  /ت.ب.  واملــقــاولت 

ال�صركاء حممد �صداد م�صاعد العازمي وم�صعل �صداد م�صاعد العازمي 

من ال�صركة ودخول �صريك جديد. تعديل الكيان القانوين لل�صركة من 

اعرتا�ض  لــه  يرجى ممــن  م�صوؤولية حمـــدودة.  ذات  اىل  ب�صيطة  تو�صية 

اأن يتقدم لـــالإدارة املــذكــورة خــالل �صتني  يــومــًا مــن تــاريــخ ن�صر الإعالن 

باعرتا�ض خطي مرفقًا به �صند املديونية واإل فلن يوؤخذ بعني العتبار.


