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وزارة التجارة وال�صناعة

اإعـــــــــــــالن

اإنه تنفيذا للمكرمة الأمريية وبهدف حتقيق خدمة 

اأف�صل للم�صتفيدين وحفاظًا على املــــــال العـــــام فاإنه 

�صـــــــيتم وقف توزيع املـــــــواد التموينية يف يومي الأحد 

والثنـــــــن القادمـــــــن املوافـــــــق 31،30 يناير 2011 

بغر�ض ال�صتعداد لتوزيع املنحة الأمريية.

وبناء عليه تهيب الوزارة بالإخوة امل�صتفيدين مبراجعة 

فـــــــروع توزيع املـــــــواد التموينيـــــــة قبـــــــل التاريخ املبن 

ل�صتالم ح�ص�صهم املقررة ل�صهر يناير 2011.

 أهمية معرفة 
مكونات الدواء 

 ذكـــرت د.البحـــوة فـــي 
تصريحها أن استخدام الدواء 
يتطلـــب معرفـــة مبكونات 
الـــدواء ووعيـــا بااللتـــزام 
باجلرعة احملـــددة لتحقيق 
الشفاء، وإال متكنت اجلراثيم 
والڤيروسات من مقاومة تأثير 
الـــدواء وإحباط قدرته على 
الدفاع عن اجلسم البشري، 
التصدي ملقاومة  أن  وبينت 
هذه الڤيروســـات مهمة كل 
األطراف من طبيب ومريض 
وصيدالني، وأضافت «أن مهمة 
الطبيب وصف الدواء املناسب 
حلالة املريض بعد التشخيص 
الدقيق، وشرح كيفية تناول 
هذا الدواء واجلرعة احملددة 
واملـــدة التي ينبغي االلتزام 
بها، والصيدالني مهمته صرف 
الطبيب  الذي وصفه  الدواء 
ويتأكد مـــن كتابة اجلرعة 
وموعـــد تناولها على غالف 
علبة الدواء، أما املريض ـ أو 
من يرعاه ـ فيقع على عاتقه 
التـــام بعدم تناول  االلتزام 
أي أدوية إضافية لم يصفها 
الطبيب واحلرص على تناول 
األدوية التي وصفها الطبيب 
بانتظام وباجلرعة احملددة 
العـــالج  واســـتكمال دورة 
إلى نهايتهـــا دون زيادة أو 

نقصان.  

 البحوة: مسابقات فنية للطلبة بالتعاون مع «الصحة العالمية»
جميــــع املعلومات واســــتمارات 
االشتراك قد مت إرسالها إلى مكتب 
الوكيل املساعد لشؤون األنشطة 
الطالبية بوزارة التربية للتوزيع 
والتعميــــم على مــــدارس وزارة 
التربية، علما بأن االحتفال بيوم 
الصحة العاملي ككل عام يكون في 

٧ ابريل ٢٠١١.
إدارات  البحوة على    وشددت 
املدارس وخصوصا مدرسي التربية 
الفنية انتقــــاء األعمال الصاحلة 
للمشــــاركة واملطابقة للشروط 
واالستفادة من املعلومات الواردة 
في هذا التصريح حول موضوع 
«االستخدام الرشيد لألدوية ملنع 
مقاومة الڤيروســــات لها» وذلك 
لتيسير مهمة احملكمني واملساعدة 
في اختيار أفضل العناصر على أن 
ترسل املشاركات إلى: إدارة تعزيز 
الصحة مبجمع اإلدارات في منطقة 

الصباح التخصصية. 

واضح ويفضل أن تكون مطبوعة، 
مع العلم أنه سيتم استبعاد أي 
مشاركة ال تشمل هذه البيانات. 

  وذكرت البحوة أن هناك هدايا 
رمزية ألفضل خمس لوحات، كما 
تعطى شــــهادة تقدير وتعرض 
األعمال مبعرض في مقر منظمة 
الصحة العاملية، مشــــيرة الى أن 

للمسابقة، ولهم احلرية كذلك في 
استعمال أي نوع من األلوان وأي 
نوع من ورق الرســــم، والطالب 
الذين ميكنهم املشاركة في املسابقة 
هم من الفئة العمرية من ٨ إلى ١٨ 
سنة على أن يتم التحكيم لألعمال 
العمرية  الفئات  املشــــاركة وفق 
التالية: ٨-٩، ١٠-١١، ١٢-١٣، ١٤-١٥، 
١٦-١٨، وذلك مراعاة لقدرات الطلبة 

املختلفة باختالف أعمارهم. 
  وأضافت أن املشاركات تسلم 
في وزارة الصحة ـ إدارة تعزيز 
الصحــــة ـ علما بــــأن آخر موعد 
لتسليم األعمال هو ٢٠ مارس ٢٠١١ 
على يتم لصق االستمارة املرفقة 
مــــع كل لوحة متضمنة البيانات 
التالية: اسم املشتركـ  اسم البلدـ  
عمر املشتركـ  عنوان املنزل كامالـ  
اسم املدرسة وعنوانها ورقم هاتفها 
ـ اسم ولي األمر ورقم هاتفه، مع 
االهتمام بكتابــــة البيانات بخط 

 حنان عبدالمعبود
إدارة تعزيز    أعلنــــت مديــــر 
الصحة د.عبير البحوة عن املسابقة 
املدارس بالتعاون  الفنية لطالب 
مع منظمة الصحة العاملية وذلك 
تزامنا مع االحتفاالت بيوم الصحة 
العاملي التي يقيمها املكتب اإلقليمي 
للمنظمة في الشرق األوسط والذي 
يتمحور حــــول موضوع مقاومة 
الڤيروســــات لألدوية من خالل 
االستخدام الرشيد لها، وأضافت 
أن الرسالة األساسية للحملة هي أن 
لكل فرد دوره في ترشيد استخدام 
الڤيروســــات  األدوية ومضادات 
للحفــــاظ عليها رصيــــدا صحيا 

لسائر البشر.
  وأضافت أن املســــابقة عبارة 
رسومات ولوحات يترك للطالب 
احلرية في اختيــــار موضوعات 
اللوحــــة وأبعادهــــا وأشــــكالها 
التي تعبر عن احملور األساســــي 

 د.عبير البحوة

 العبدالهادي يجدد المطالبة بإقرار الكادر الوظيفي والمالي إلداريي «الصحة» 
 خاطب مجلس الخدمة المدنية لتجنيب الوزارة تسرب الكفاءات وعزوف المواطنين عن العمل فيها 

 الرشـيدي: ٨٠٨١ موظفـاً إداريـاً تشـملهم الزيـادة المطلوبـة ومبالـغ مجزيـة لجميع الفئـات تصل فـي بعض الدرجـات إلـى ٤٥٠ ديناراً 

 د.إبراهيم العبدالهادي  مرزوق الرشيدي 

في مجال تخصصهم والعاملون 
في مجــــال الســــكرتارية الطبية 
والسجالت الطبية، باإلضافة الى 
صرف مكافآت تشجيعية للموظفني 
الكويتيني العاملني في مجال املوانئ 

البحرية.
  من جهة اخرى، كشفت دراسات 
حديثة قامت بها شركة «إرنست 
ويونغ» ان اجمالي رواتب ومزايا 
العاملني في قطاع الرعاية الصحية 
في الكويت مرشـــحة لالرتفاع، 
مشـــيرة إلى أن قطـــاع الرعاية 
الصحية الكويتي يعتبر أحدث 
وأكثـــر أنظمة الرعاية الصحية 
التعاون  تقدما في دول مجلس 
اخلليجي، حيث يشهد منوا مبعدل 

٤٫٥٪ سنويا.
  وأوضحت الدراسات أيضا أن 
القطاع الصحي اخلاص يشـــهد 
منوا سريعا لتلبية الطلب املتنامي 
على الكوادر الطبية عالية التأهيل 
والكفاءة، على الرغم من هيمنة 
القطـــاع احلكومـــي على مجال 
الرعاية الصحية في الكويت، ما 
أثر على مستويات رواتب ومزايا 

العاملني في هذا املجال.
  وفي سياق تعليقه على النتائج 
التي توصلت إليها الدراسات، قال 
الشريك املدير إلرنست ويونغ في 
الكويت وليد العصيمي: «يتزايد 
االهتمام بتحسني آلية دفع رواتب 
األطباء في قطاع الرعاية الصحية 
الكويتي، وذلك من خالل اجلمع 
بشكل فعال بني الرواتب واملزايا 
الثابتـــة واألتعاب املدفوعة عن 
كل مراجعـــة طبيـــة على حدة، 
وصوال إلى رفع مستويات جودة 
اخلدمات. واجلديـــر بالذكر في 
هذا السياق، أن الرواتب واملزايا 
املدفوعة للعاملني في قطاع الرعاية 
الصحية الكويتي، تشكل نسبة 
كبيرة من تكلفة تقدمي اخلدمات 
الصحية، ما يجعلها محط اهتمام 
إدارات املستشفيات التي تسعى 
إلى رفع مستوى جودة اخلدمات 
بالتزامن مـــع مواصلة التحكم 

بالتكلفة».

تطبيق كادر املوظفني الكويتيني من 
حملة املؤهالت التجارية اجلامعية 
غيــــر التخصصيــــة فــــي مجال 
احملاسبة (تسويق ـ إدارة أعمال 
ـ اقتصاد)، وكذلك حاملو الدبلوم 
التجاري مبختلف التخصصات 
غير احملاســــبة (تأمــــني ـ بنوك) 
التدريبية في  الــــدورات  وحملة 
التخصصات التجارية (احملاسبةـ  
غير احملاسبة)، مشيرا إلى أن وزارة 
الصحة عمــــدت الى تطبيق كافة 
القرارات الصادرة من ديوان اخلدمة 
املدنية ومنها قرار مجلس اخلدمة 
املدنية اخلاص باملوظفني الكويتيني 
احلاصلــــني على املؤهل اجلامعي 
تخصص محاســــبة وتخصص 
حقــــوق أو شــــريعة والعاملني 
الكويتيني في مجال نظم وتقنية 
املعلومات وتخصص اإلحصاء، 
وكذلك الكويتيون حملة الدبلوم 
تخصــــص محاســــبة ويعملون 

بأعياد الكويت الوطنية. 
  وأشار الرشيدي إلى أن وزارة 
الصحــــة صرفت مؤخــــرا كوادر 
أخرى للعاملني في مجال اخلدمة 
االجتماعية وتعديل املســــميات 
الوظيفية للعاملني في مجال نظم 
وتقنية املعلومات، هذا باإلضافة الى 

ســـيكون مبثابة حافز لالرتقاء 
مبستوى الوظيفة اإلدارية، مشددا 
على دعمه الشـــديد لكل الكوادر 
العمل على حتســـني  وضرورة 
وضعها املالي واإلداري، آمال أن 
يتم إقرار هذا الـــكادر املالي في 
أقرب وقت لتكتمل أفراح املوظفني 

طلب كادر مالي لـ (٨٠٨١) موظفا 
إداريا كويتيا، كما اشـــتمل على 
الفئات اإلدارية العامة والوظائف 
الفنيـــة املســـاعدة والوظائف 
املعاونة (شـــهادة أقل من رابعة 
متوسط) مقســـمة على حسب 
الدرجة الوظيفية، وباإلضافة الى 
الكادر هناك بدل إشراف للوظائف 
التالية: رئيس شـــعبة ـ رئيس 
قســـم ـ مراقب ـ مدير، مشـــيرا 
إلى أن هذا األمـــر يعتبر حافزا 
العاملني في  مشجعا للموظفني 
الوزارة كون أن اخلدمات الصحية 
املقدمة لها شـــقان فني وإداري 
النهـــوض باخلدمات  وال ميكن 
الصحيـــة إذا كان أحد جناحيها 
يعاني من اإلحبـــاط، ومن غير 
املقبول إقرار كادر لفئة وترك فئة 
أخرى، والوظيفة اإلدارية ال غنى 
عنها في كافـــة املجاالت الطبية 
والفنيـــة، وإقرار كادر مالي لهم 

 حنان عبدالمعبود
  طالب وكيــــل وزارة الصحة
د. إبراهيم الهادي مجلس اخلدمة 
املدنية اقرار الكادر املالي للموظفني 
العاملني في  الكويتيني  اإلداريني 
مختلف قطاعات الوزارة، ويأتي هذا 
الطلب جتديدا لطلب سابق، وكان 
العبدالهادي قــــد أصدر قرارا في 
ديسمبر ٢٠١٠ يقضي بتشكيل جلنة 
حلصر جميــــع الوظائف اإلدارية 
بالوزارة التي لم حتصل على أي 
كادر أو بدل ملخاطبة الديوان إلقرار 
كادر لها، ومت تشكيل اللجنة برئاسة 
الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية 
مرزوق الرشــــيدي حلصر جميع 
فئات املوظفني اإلداريني الكويتيني 
العاملني بوزارة الصحة الذين لم 
يتم صرف أي كادر أو مكافأة لهم 
متهيدا لبحث وإعداد كادر لهم خالل 
ستة أشهر من تاريخ قرار اللجنة 
لعرضه على ديوان اخلدمة املدنية 
للنظر في اعتماده من قبل مجلس 

اخلدمة املدنية.
  من جانبه، ذكر رئيس اللجنة 
مرزوق الرشيدي أن اللجنة أنهت 
عملها في أقل من شــــهرين وهو 
وقت قياسي، بعد جهد مضن وذلك 
إميانا بأهمية دور اإلداريني العاملني 
أن اإلداريني  الوزارة، مضيفا  في 
الكويتيني فــــي وزارة الصحة لم 
يحصلوا على أي كادر أو بدل منذ 
فترة طويلة بعكس نظرائهم في 
قطاعات الدولة األخرى، مما دفع 
الكثيرين إلى العزوف عن العمل في 
القطاع الصحي وتسرب الكفاءات، 
مما تطلب وقفة من قياديي الوزارة 
الذي كان وسيظل شغلها الشاغل 
هو توفير املناخ املناسب للعمل 
واإلنتاج جلميــــع املوظفني، وقد 
متت ترجمــــة هذا األمر من خالل 
طلب الكادر الذي رفع الى ديوان 
اخلدمة املدنية الذي اشتمل على 
مبالغ مالية مجزية جلميع الفئات 
اإلدارية تصل في بعض الدرجات 

الوظيفية إلى (٤٥٠) دينارا.
  وأضاف الرشيدي أن الطلب 
الذي مت رفعه الى الديوان يضم 

 «الصحة»: الحربش مستمر في عمله
  بألمانيا والحكم ضده غير نهائي

 حنان عبدالمعبود
  أكدت وزارة الصحة امس استمرار عمل امللحق الصحي في أملانيا 
د.سليمان احلربش، مشيرة الى ان احلكم الصادر يعتبر حكما أوليا 
غير نهائي. هذا، وأعلن مدير الشؤون القانونية د.محمود عبدالهادي 
ان الوزارة ستستأنف احلكم القاضي بتعيني رئيس قسم صحة املوانئ 
واحلــــدود د.حميد غلوم مديرا للمكتب الصحي في أملانيا مكان املدير 
احلالي د.ســــليمان احلربش ويأتي هذا احلكم متماشيا مع حكم آخر 
صدر قبل فترة بإعادة تعيني املدير السابق د.حسن العوضي مستغربا 
في الوقت ذاته من صدور حكمني لنفس املنصب وانه سيقوم بإشعار 
احملكمة بذلك ويطلب دمج القضيتني في دائرة واحدة، مبينا ان جميع 
األحكام القضائية التي تصدر ضد وزارة الدولة يجب ان يتم استئنافها. 
وأضاف عبدالهادي في تصريح صحافي انه عقد اجتماعا بخصوص 
اللجنة املشتركة بني وزارتي الدفاع والصحة بخصوص تسكني درجات 
األطباء والهيئة التمريضية حيث مت تشــــكيل جلنة مشتركة من قبل 
وزارة الدفاع، حيث يترأس اللجنة الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية 
بوزارة األوقاف الشيخ أحمد منصور الصباح وانا نائب له، مبينا ان 
هذا العمل يأتي وفقا لقانون مجلس اخلدمة املدنية القاضي بتكليف 
وزارة الصحة بتعيني وتسكني وترقية األطباء، باإلضافة الى الهيئة 
التمريضية العاملني في وزارة الدولة، مبينا ان هناك عددا من األطباء 
يعملون في عدة وزارات منها الدفاع والداخلية والشــــؤون واحلرس 
الوطنــــي، الفتا الى انه مت عقد اكثر مــــن ١٨ اجتماعا في وزارة الدفاع 
خالل ٣ أشهر، مت تسكني درجات األطباء الكويتيني حيث يبلغ عددهم 
ما يقارب ٨٠ طبيبا، باإلضافة الى ٤٨ ممرضا وممرضة كويتيني، و١٤٠ 
مــــن الهيئة التمريضية الوافدة، كما ان األطباء الوافدين يصلون الى 

اكثر من ٤٠ طبيبا. 

 استأنفت تعيين غلوم ملحقاً صحياً بدالً منه 

 د.محمود عبدالهادي  د.سليمان احلربش 

 حنان عبدالمعبود
  أمل جديد ملرضى ســــرطان الدم النخاعــــي املزمن (CML)، مت 
إعالنه عبر نتائج دراســــة إكلينيكية عامليــــة جديدة عن فاعلية 
العقار «Nilotinib Tasignar»، الذي واكبته إشادة واسعة من كبار 
األطباء املختصني ببلدان اخلليج في مجال سرطان الدم، معتبرين 
العقار نقلة نوعية استثنائية في عالج البالغني ممن مت تشخيص 

إصابتهم مؤخرا مبرض سرطان الدم النخاعي املزمن.
  حيث كشــــف النقاب عن نتائج الدراسة اإلكلينيكية العاملية 
املوســــعة شــــملت ٨٤٦ من البالغني املصابني مبرحلة مبكرة من 
مرض سرطان الدم النخاعي املزمن املقترن بكروموسوم فيالدلفيا 
(Ph+ CML)، خالل ٤ ندوات طبية متخصصة عقدت هذا األسبوع 

بالكويت واإلمارات العربية املتحدة وسلطنة عمان وقطر.
  ووفقــــا لنتائج الدراســــة املذكورة فإنه بعد مضي ٢٤ شــــهرا 
تبني أن تنــــاول العقــــار «Nilotinib Tasignar» بجرعة ٣٠٠ ملغم 
مرتني يوميا لعالج مرض ســــرطان الدم النخاعي املزمن املقترن 
بكروموسوم فيالدلفيا يسهم بشكل أفضل في إبطاء التقدم نحو 
املرحلة املتقدمة من املرض، مقارنة بالنتيجة املتحققة عند تناول 
اجلرعــــة املعيارية املعتمدة من العقار «Imatinib Glivecr»البالغة 

٤٠٠ ملغم التي تؤخذ مرة واحدة يوميا.

 «Imatinib Glivecr»و «Nilotinib Tasignar» يشار إلى أن العقارين  
طورتهما الشــــركة الدوائية العاملية «Novartis Oncology»، وهما 

يؤخذان عن طريق الفم.
  وأشاد األطباء واخلبراء املشــــاركون بأعمال الندوات الطبية 
بنتائج الدراسة اإلكلينيكية، مشيرين إلى أنها تضعنا على عتبة 
عهــــد جديد في عالج األنواع املختلفة من ســــرطان الدم، ومتثل 
بارقة أمل حقيقية حلوالي ١٥٠٠ شخص مصاب مبرض سرطان 
الدم النخاعي املزمن املقترن بكروموســــوم فيالدلفيا في الكويت 

ودول اخلليج.
  أما عامليا، فإن نسبة إصابة املرض تصل إلى حالتان جديدتان 
من بني كل ١٠٠ ألف شــــخص ســــنويا مبتوســــط عمــــر ٥٥ عاما 

للمريض.
  من جهته أكد استشــــاري أمراض الدم في مستشــــفي حسني 
 «Nilotinib Tasignar» مكــــي جمعة د.راميــــش بانديتا «ان عقــــار
يعتبر خطوه مهمة في عالج ســــرطان الدم النخاعي املزمن. فقد 
أثبتت الدراسة األخيرة ان لديه فاعلية ممتازة ومستمرة وفرص 
أقل حلدوث انتكاســــة للمرض الى جانب حدوث نسبة قليلة من 
األعراض اجلانبية جتاه العقار، مما قد يجعله العالج األساســــي 

ملرض سرطان الدم النخاعي املزمن في املستقبل».

 عقار جديد يحيي األمل لمرضى سرطان الدم المزمن


