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مؤتمر ومعرض بناء المستشفيات الحديثة 
يختتم دورته الثانية بنجاح كبير

الساير بحث العالقات الصحية 
مع الجزائر وأستراليا واليابان

مركزا الصليبية الجنوبي والشمالي يخدمان أكثر من 90 ألفًا

الكويت تفوز بالمراكز األولى
في التميز الخليجي باإلعالم الصحي

بعد إعالن األمم المتحدة 2011 السنة الدولية للكيمياء:

الجمعية الكيميائية تشارك في إطالق
 سنة الكيمياء في باريس 27 و 28 الجاري

أعلنت اجلمعي���ة الكيميائية 
الكويتي���ة ع���ن مش���اركتها في 
انطالقة انش���طة السنة الدولية 
للكيمياء والتي س���تقام في املقر 
الرئيسي لليونسكو في باريس 
يومي 27 – 28 اجلاري حتت شعار 
»الكيمياء � حياتنا ومستقبلنا«، 
وبهذه املناسبة قال رئيس اجلمعية 
الكيميائية الكويتية د.عبدالعزيز 
النجار ان اجلمعية حرصت على 
املش���اركة بصفته���ا عضوا في 
البحتة  الدولي للكيمياء  االحتاد 

والتطبيقية »األيوباك«.
وأضاف د.النجار أن اجلمعية 
ستشارك في برامج وأنشطة السنة 
الدولي���ة للكيمياء عبر تنظيمها 
العديد من االنش���طة والدورات 
العم���ل  واملس���ابقات، وورش���ا 
والندوات واملؤمترات والعروض 
الكيميائي���ة على مدار العام، هذا 
باإلضافة إلى احلمالت التوعوية 
املوجهة ملختلف شرائح املجتمع 
لتبيان اهمي���ة علم الكيمياء في 
حياتنا وتسليط الضوء على ما 
العل���م من مجاالت  يرتبط بهذا 

الصحة والبيئة والصناعة.
ولفت د.النجار الى ان اجلمعية 
الكيميائية الكويتية شكلت لهذه 
الغاية جلنة عليا لالحتفال تشرف 
على ثماني جل���ان فرعية تضم 
العديد من الوزارات، واجلامعات 

واملعاهد والشركات واملؤسسات 
وبعض جمعيات املجتمع املدني، 
ووضعت بالفع���ل خطط تنفيذ 
االنشطة املذكورة محددة بالزمان 
واملكان وهو ما جعل الكويت حتتل 
مكانة متميزة بني الدول األعضاء 
الدول���ي للكيمياء  في االحت���اد 
التطبيقي���ة والبحتة »االيوباك« 
من حيث استعداداتها لالحتفال 
بالسنة الدولية للكيمياء 2011 التي 
تعقد حتت شعار »الكيمياء حياتنا 

ومستقبلنا«.
ومن جهة أخرى أشار د.النجار 
إلى أن اجلمعية س���تنظم إفطارا 
نس���ائيا كيميائيا حت���ت رعاية 
بالتزامن بني  د.فايزة اخلراف���ي 
جميع الدول املش���اركة في هذه 

املناس���بة يتم خ���الل االتصال 
اإللكتروني بني الكيميائيات عبر 
العالم، موضحا ان اجلمعية ستعقد 
مؤمترا صحافيا في نهاية يناير 
اجلاري لالفتتاح الرسمي للسنة 
الدولية للكيمياء وعرض برنامج 

االنشطة واالحتفال.
وأش���اد د.النجار باملشاركة 
االيجابية من وزارات اخلارجية 
والداخلي���ة والتربي���ة واإلعالم 
ومؤسسات وهيئات علمية وبحثية 
وفنية وصناعية وبترولية، داعيا 
جميع الكيميائيني الكويتيني الى 
املساعدة في انش���طة اجلمعية 
التصورات واالقتراحات  وتقدمي 
التي من ش���أنها تعزي���ز واثراء 
االنش���طة وتطوي���ر االداء كما 
أشار الى أهمية تضامن الشركات 
واملؤسس���ات والهيئات خاصة 
الوثيقة الصل���ة بتطبيقات علم 
الكيمياء الجناح برامج اجلمعية 
لالحتفال بالسنة الدولية للكيمياء 
من خالل تق���دمي الدعم واخلبرة 
والتنسيق مبا يظهر الكويت بأفضل 
الهيئ���ات واملنظمات  صورة في 
التي تراق���ب احتفاالت  الدولية 
الدول بهذه املناس���بة وتقييمها 
حيث حتتل الكويت مكانة رائدة 
وتتمتع بسمعة طيبة ولكيميائييها 
دور مهم على املستويات احمللية 

واإلقليمية والعاملية.

 حنان عبدالمعبود
أعلنت وزارة الصحة عن 
البرنام����ج الوطني  حصول 
التدخني على املركز  ملكافحة 
األول في اثن����ني من مجاالت 
جائزة التمي����ز اخلليجي في 
مجال اإلعالم الصحي، فكان 
األول في مجال امللصق الصحي 
وذل����ك عن بوس����تر »احلياة 
حلوة عيش����ها ب����ال تدخني«، 
واملرك����ز األول ف����ي مج����ال 
الفالش التلفزيوني عن فالش 
»الشيشة.. عطها كرت أحمر«، 
والذي مت بثه على ش����بكات 

الكوميديا اإلعالمية في اجلمعيات التعاونية في مايو املاضي.
وذك����رت الوزارة في بيان صحافي لها أمس ان هذه اجلائزة هي 
مفخرة للكويت على هذا اإلجناز الكبير، حيث ان املس����ابقة عقدت 
للسنة الثانية على مس����توى دول مجلس التعاون، وجاء بالبيان 
ان حتقيق هذه النتيجة يأتي مش����جعا على التواصل العمل املميز 

توعويا في مكافحة التدخني.
واجلدير بالذكر ان البرنامج الوطني ملكافحة التدخني يرأسه الوكيل 
املساعد لشؤون الصحة العامة د.يوسف النصف، وأشرف على إعداد 
املادة اإلعالمية رئيسة جلنة التوعية واإلعالم في البرنامج الوطني 
ملكافحة التدخني د.آمال اليحيى، وجائزة التميز اخلليجي في مجال 
اإلعالم هي مبادرة من املكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة لدول 
مجلس التعاون وتهدف الى جعل اإلعالم بجميع وس����ائله شريكا 
ومسؤوال في دعم العمل الصحي وتنمية روح االبداع واالبتكار لدى 
العاملني في مجال التوعي����ة واإلعالم الصحي، باإلضافة الى جذب 
انتباه املؤسسات اإلعالمية احلكومية واخلاصة وتشجيع الكوادر 

اخلليجية على االبداع واالتقان في املجال اإلعالم الصحي.
كما متنح اجلائزة في 5 مجاالت هي الصحافة )القصة القصيرة، 
املقال الصحي الصحافي والصفحة الطبية(، واملطبوعات )امللصق 
التوع����وي( واألعمال االلكتروني����ة )صفحات/مواق����ع االنترنت( 
والتلفزيون )الرس����ائل التلفزيونية القصيرة( واإلذاعة )الرسائل 

اإلذاعية القصيرة(.

 حنان عبدالمعبود
أك���د وزير الصح���ة د.هالل 
الساير ان اخلدمة الصحية تقدم 
للجميع بش���كل متساو، مشددا 
على انه ال ف���رق بني كويتي أو 
غير كويت���ي، في حصوله على 
الرعاية الصحية، وقال في رده 
على شكوى إحدى املواطنات التي 
تقدمت بها شفهيا أمامه »ال فرق 
بني كويتي أو مقيم أو حتى شخص 
غير محدد اجلنسية )بدون( في 
احلصول على الرعاية الصحية، 
مضيفا »اننا حريصون على أن 
يأخذ كل شخص حقه إذا كان له 
حق«، ووعد بإنصاف املواطنة 

التي تقدمت بالشكوى.
جاء هذا عقب افتتاحه مركز 
الصليبية اجلنوبي، حيث ألقى 
كلم���ة ق���ال فيه���ا »ان مركزي 
الصليبية اجلنوبي والش���مالي 
يغطيان أكثر من 90 ألف نسمة 
منه���م 20% مواطنون. واخلدمة 
الصحية ف���ي املركز تقع ضمن 
الرعاي���ة الصحي���ة  برنام���ج 

األولية.
وأض���اف الس���اير ان املركز 
يضم في مرافقه 7 عيادات طبية 
تخصصية منها عيادات األمراض 
العامة كذلك  املزمنة والصح���ة 
منها عيادات تخصصية لألمومة 
واحلوامل حيث حتتوي على قسم 
ألجه���زة الس���ونار ومخصصة 
للنس���اء احلوام���ل كذلك هناك 
عيادات لألس���نان وهناك عيادة 
للس���كر، مبينا ان هناك جهازا 
مخصصا لفحص قاع العني ملرضى 

السكر، حيث يعتبر مهما لهم.
وأشار الى ان خدمة الرعاية 
الصحية األولي���ة مهمة، حيث 
تعتبر مساندة لقطاع املستشفيات 
وتساهم في تخفيف العبء عنها، 
مؤكدا أن »الصحة« تهتم مبطالبات 
اجلميع، خاصة الداعية إلى فتح 
املراكز الصحية للعمل بنظام ال� 
24 ساعة، الفتا إلى أهمية تلبية 

مطالبات املواطنني واملقيمني.
ومن جانبه أكد وكيل وزارة 
الصحة د.إبراهيم العبدالهادي ان 
هذه االفتتاحات تأتي تزامنا مع 
خطة وزارة الصحة في تطوير 
اخلدم���ات الصحية ف���ي مراكز 
الرعاي���ة الصحية األولية، الفتا 
إلى ان الوزير قام في األس���بوع 
املاضي باالجتم���اع مع قيادات 
الرعاية الصحية األولية لتطوير 
اخلدمات بها ع���ن طريق أحدث 

النظم.

رعاية منزلية للمسنين

وأض���اف انه خ���الل الفترة 
املقبلة ستشهد الصحة تطورا في 
خدمات رعاية املسنني في املنازل 
خاصة الذين قضوا مدة معينة 
في املستشفيات بحيث يتم توفير 
اخلدمة الصحية لهم في املنازل 
بدل املستشفيات، مشيرا إلى أن 
هناك تواصال بني املستشفيات 
واملراكز الصحية لفتح عيادات 
تخصصية في هذه املراكز مثلما 
ش���اهدنا في مرك���ز الصليبية 
اجلنوبي الصحي باس���تحداث 
عيادات اجللدية والنساء والوالدة، 

الهدف ه���و تقريب  ان  مؤك���دا 
العيادات للمراجعني.

ومن جهتها، قالت مدير إدارة 
الرعاية الصحية األولية بوزارة 
الصحة د.رحاب الوطيان ان املركز 
يعتبر م���ن املراكز املهمة كونه 
يقدم خدمات عالجية ووقائية، 
الفتة إلى ان اخلدمات العالجية 
تتمحور في عي���ادات لألطفال 
والنس���اء واحلوامل وخدمات 
طب األسنان كذلك هناك عيادات 
متخصصة في األمراض اجللدية، 
مبين���ة أن تلك اخلدمات تعتبر 
ثانوية بني قطاع الرعاية األولية 
العيادات  واملستش���فيات كون 
التخصصي���ة املوج���ودة تقدم 

اخلدمة في املستشفيات.
وأشارت الى أن الوزارة تهتم 
بتغطية ساعات العمل للخدمات 
الصحية املقدمة في املراكز، مضيفة 
ان املركز يقدم اخلدمات ملدة 12 
س���اعة، واننا سنعمل على رفع 
ساعات العمل في املركز لتغطية 

احتياجات أهالي املنطقة.
وعن الشكوى التي مت تقدميها 
من قبل املواطنة بينت الوطيان اننا 
سنأخذها بعني االعتبار، خاصة ان 

الشكوى مت تقدميها بشكل شفهي 
الى الوزير، حيث سيتم استكمال 

إجراءات الشكوى.
ومن جانبه قال مدير منطقة 
اجلهراء الصحية د.فهد اخلليفة ان 
املركز دخل اخلدمة يوم 28 نوفمبر 
املاضي، حي���ث انه يعمل خالل 
الفترتني الصباحية واملس���ائية 
ويغلق أيام العط���ل، مبينا انه 
يحتوي عل���ى 7 عيادات للطب 
العام واألمراض اجللدية والسكر 
واألمومة واحلوامل، الفتا الى ان 
التوسع في  الى  الصحة تسعى 
الرعاية الصحية األولية وتقدمي 
اخلدم���ة فيه���ا بش���كل أفضل، 
وأضاف ان هن���اك مركزا جديدا 
سيتم افتتاحه في منطقة سعد 
العبداهلل قطعة 10 حيث يجري 
حاليا جتهيزه واالفتتاح سيكون 

خالل الفترة املقبلة.

عطل في الكهرباء

وع���ن تأجيل افتت���اح مركز 
الصليبية اجلنوبي الصحي خالل 
الفترة الس���ابقة بني ان السبب 
يعود الى وجود عطل في الكهرباء 
باملنطقة بشكل عام مما أدى الى 

تأخير افتتاحه ولكن مت تالفيه.
وبدوره كشف مدير مستشفى 
اجلهراء د.حسن الدوسري النقاب 
عن دخول مركز الش���يخ جابر 
الكلى اخلدمة  األحمد لغس���يل 
في ابريل املقب���ل، الفتا الى انه 
يحتوي على 50 جهازا لغسيل 
الكلى، كما أش���ار ال���ى إمكانية 
توسيع املركز ليسع أجهزة أكثر 

في املستقبل.

إعادة تأهيل الشمالي

من جانبها، قالت رئيسة املركز 
واستشاري طب العائلة د.جناح 
الزنكي ان املركز سيغطي خالل 
الفترة احلالية منطقة الصليبية 
بش���كل كامل، وذلك كون املركز 
الش���مالي ف���ي املنطقة س���يتم 
إغالقه إلعادة التأهيل، الفتة الى 
أن اخلدمة ستقدم أيضا ملرتادي 
منطقة كبد وس���كان الصليبية 
الزراعي���ة والصناعية ومنطقة 
أمغرة فضال عن عمال الشركات 

واملصانع.
وأردفت ان معدل اس���تقبال 
األطباء للمرض���ي يصل أحيانا 
من 60 إلى 120 مريضا لكل طبيب، 
كما أن املركز يحتوي على أقسام 
طبية متعددة، فضال عن وجود 
مختبر يقدم خدمات للتحاليل مثل 
حتاليل البول والدم، ومستقبال 
سيتم افتتاح عيادة للتغذية، حيث 
يتم استكمال اخلدمة عقب وصول 

الكادر الطبي.
ومن جهت���ه، عبر أمني مركز 
الصليبية اجلنوبي الصحي عامر 
العجمي عن سعادته بإعادة تأهيل 
املركز وافتتاحه من جديد لتقدمي 
اخلدمة الصحية ألهالي الصليبية، 
الفت���ا الى ان املرك���ز يعمل من 
الساعة الس���ابعة صباحا حتى 
الثانية عش���رة منتصف الليل، 
كما أضاف ان املركز يحتوي على 
عدة عيادات جديدة لتقدمي خدمة 

أفضل ألهالي املنطقة.

استقبل وزير الصحة د.هالل 
الساير صباح امس في مكتبه كال 
من سفير اجلمهورية اجلزائرية 
في الكويت السفير خميس عريف 
وسفير اس���تراليا السفير غلني 
مايلز والسفير الياباني، ومت خالل 
لقائه بهم بحث العالقات الصحية 
بني الكويت واجلزائر واستراليا 
واليابان وبحث امكانية توطيد 

هذه العالقة.
كما اس���تقبل الساير كال من 
س���فيرنا لدى اوكرانيا السفير 
يوسف القبندي وسفيرتنا لدى 
جمهورية تشيلي السفيرة رمي 
اخلالد لبحث اوجه التعاون بني 

السفارتني ووزارة الصحة.

بحضور وإقبال كبيرين من المتخصصين والمهتمين

التقى سفراءها وسفيرينا لدى أوكرانيا وتشيلي وزير الصحة  أكد أنه ال فرق في تقديم الخدمات الصحية بين المواطنين وغيرهم

أم���س أنش���طة  اختتم���ت 
مؤمتر ومعرض الكويت الثاني 
للمستشفيات احلديثة الذي أقيم 
برعاية وزير الصحة د.هالل الساير 
في فندق املوڤنبيك باملنطقة احلرة 
واس���تمر ملدة يومني، وشاركت 
فيه العديد من الشركات احمللية 
والعاملية املتخصصة في تقنيات 
البناء احلديث واملباني اجلاهزة 
واألنظمة احلديثة للمباني الذكية 
واملقاوالت اإلنشائية ومواد البناء 

املختلفة.
وتضم���ن الي���وم األخير من 
املؤمت���ر واملع���رض مجموعة 
من الن���دوات واحملاضرات التي 
تناول���ت موضوعات مهمة منها 
خطة وزارة الصحة في تطوير 
وبناء املستشفيات، والعمل على 
تطبي���ق معايير البناء احلديثة 
واملالئمة للنمو السكاني وزيادة 

متطلباته الصحية.
وأكد رئيس اللجنة التحضيرية 
للمؤمتر د.ناصر العنزي جناح 
املؤمتر ف���ي حتقي���ق األهداف 
املرجوة منه و املساهمة في تطوير 
اخلدم���ات الصحية اخلاصة في 
الكويت متزامنا في ذلك مع خطة 
التنمية التي اعتمدتها احلكومة 
مؤخرا لتطوير اخلدمات الصحية 
ف���ي الكويت وتطبي���ق التأمني 
الصحي للكويتيني وإنشاء وتأمني 
العديد من املستشفيات واملراكز 

الطبية.
وختم العنزي متوجها بالشكر 
الراعية للمؤمتر وعلى  للجهات 

رأسها وزارة الصحة.
من جهته، قال االستش���اري 
في املجموعة االستشارية احمد 
نصولي في محاضرة ألقاها عن 
ع���زم وزارة الصح���ة الكويتية 
على تنفيذ خطة خمسية هدفها 
تنمية وتطوير املنشآت واملرافق 
واإلدارات الصحية التابعة لوزارة 
الصحة، ورفع مستوى اخلدمات 
التي تقدمها املرافق الطبية، وذلك 

السالم اجلامعية د.عمر  صباح 
الصالح الى احلديث عن مشروع 
املستشفى التعليمي اجلديد ضمن 
السالم اجلامعية  مدينة صباح 
في الشدادية، مبينا ما توصلوا 
اليه من خالل خطط سير العمل 
احلالي���ة واخلطط والتجهيزات 

التي يتم االستعداد لها.
وبني الصالح ان هذا املشروع 
يعتبر مكمال ملشروع مركز العلوم 
الطبية، ويتم بناؤه على أحدث 
الطرق واملواصفات الهندسية التي 
تتالءم مع املواصفات احلديثة التي 
توصلت اليها الدراسات واألبحاث 
التي تهتم بعملية بناء وتشييد 

املستشفيات.
من جهته، استعرض مدير إدارة 
املشاريع بوزارة الداخلية م.ناصر 
املطيري عددا من املشاريع التي 
انتهت وزارة الداخلية من إنشائها 
واملشاريع التي تستعد لتنفيذها، 
جاء أهمها املباني الصحية التي 
تقدمها الوزارة للعاملني فيها أو 
املترددين عليها مثل مستشفى 

الشرطة.
من جهة اخرى، حتدث رئيس 
وحدة البناء واخلدمات الصحية 
باململكة املتحدة ستيفن براون عن 
3 قيم مهمة يجب مراعاتها خالل 
عملية بناء املستشفيات الصحية 
احلديثة، وهي »العناية والدقة 
واألناقة« في تصميم املبنى من 
الداخ���ل واخلارج بحيث يتالءم 
مع احلالة النفسية التي يحتاج 
اليها املريض لتسرع في عملية 

شفائه.
وبني ب���راون ان هناك طرقا 
جديدة مبتكرة في التصميم الكامل 
للبناء بحيث يتشابه في مالمحه 
مع طريقة بناء املنازل، مما يساعد 
املريض على اإلسراع في عملية 
التكيف مع البقاء باملستشفى في 
حالة األمراض التي حتتاج للمكوث 
داخل املستش���فى لفترة أطول 

بسبب طول فترة املتابعة.

متاشيا مع النمو السكاني وتلبية 
متطلباته والعم���ل على زيادة 
الطبي���ة املختلفة  التخصصات 
والتي تتطلب مزي���دا من الدقة 
والتطوير في تصميم املستشفيات 

ومنشآت اخلدمات الطبية.
بدوره حتدث د.حس���ن كمال 
من معهد األبح���اث العلمية عن 
عدة جوانب مهمة يجب مراعاتها 
خالل تصميم وبناء وتش���ييد 
املباني الصحية واملستشفيات 
ف���ي الكويت، ومن أهمها مراعاة 
اجلان���ب الوظيف���ي لكل قس���م 
واختيار اخلب���رات الالزمة لكل 
مج���ال من حي���ث املتخصصني 
في تشخيص األمراض والعالج 
بجانب اختبار الوحدات اخلدمية 

والعالجية املناسبة.
وش���دد د.كمال عل���ى أهمية 
العمل على تقارب األقسام الطبية 
املرتبطة ببعضه���ا في متابعة 
ورعاية املريض، وتوفير البنية 
العالجية التي تعمل على راحة 
املريض من خ���الل التصميمات 
الداخلية للمبنى بحيث تس���هل 
عليه عملية التنقل بني األقسام 
الذي يحتاج  املختلفة للمريض 
ألكثر من متابعة صحية في الوقت 

نفسه.
من جانب آخر، تطرق مساعد 
مدير اجلامعة للتخطيط مبدينة 
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