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أكدت شركة الكويت املتحدة 
للمشاريع الطبية KUMO اهمية 
رعايتها الذهبية ملعرض االدوية 
التي تقيمه  الطبي���ة  واملعدات 
الكويتية  الط���ب  رابطة طلبة 
اقيم في ديسمبر املاضي  الذي 
ف���ي بهو الكلي���ة والذي يهدف 
للتعريف باملنتجات واملعدات 
الطبية واالدوية لطالب وطالبات 

كلية الطب.
وقد اكد د.اسامة الصباح مدير 
تطوير االعمال في منطقة اخلليج 
العربي انه ضمن فلسفة الشركة 
فإنها دائما حترص على تقدمي 

التكنولوجيا الطبية احلديثة العالجية والوقائية من 
خالل اجود املنتجات العاملية وذلك لالرتقاء مبستوى 
الصحة العامة لألفراد في املنطقة واحملافظة عليها 
بجميع مراحلهم السنية وقد قامت الشركة بشرح 

كامل عن منتجاتها واخلدمات 
الت���ي تقدمها في مجال الصحة 

لطالب وطالبات الكلية.
وكانت الش���ركة قد عرضت 
احدث منتجاتها الطبية واخلاصة 
الرياضية والعمود  باإلصابات 
املاركات  الفقري م���ن افض���ل 
 Aircast, Djo, االميركي���ة مث���ل
العالج  Donjoy وأحدث اجهزة 
غير اجلراحي للرباط الصليبي 
والتم���زق العضلي، والتي من 
خاللها تؤكد على حرصها بتزويد 
املصابن والالعب���ن باألفضل 
دائما. وأوضح د.الصباح اهمية 
توعية املمارسن للرياضة بكل انواعها ودرجاتها 
للوقاية من االصابات غير املتوقعة وذلك بأجود 
املعدات العاملية والتي تعتبر اس���تثمارا ناجحا 

طويل املدى في الصحة.

د.أسامة الصباح
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أسامة دياب
جنحت حملة »مسعف الفريج« 
الت����ي انطلقت مبب����ادرة ورعاية 
النائبة د.معصوم����ة املبارك، في 
يومها الثالث من تس����جيل آالف 
املتطوعن الذين تهافتوا للتسجيل 
في مقر احلمل����ة في اخليمة التي 
نصبت على شكل علم على شارع 
اخلليج. وأكد رئيس فريق فيجن 
التطوعي جعفر البناي أن احلملة 
تهدف إلى تدري����ب أكبر عدد من 
املجتمع على اإلسعافات األولية، 
معتب����را ذلك عم����ال وطنيا كبيرا 
يجب أن يتكاتف اجلميع إلجناحه، 
مس����تعرضا أهداف فريق »فيجن 
جروب« التطوعي قائال انه فريق 
إنساني وطني تطوعي لرفع راية 
الكويت ويتكون من مجموعة من 
الشباب من اجلنسن من مختلف 
األعمار يجمعهم والء وحب الوطن 
ويسعون جاهدين إلبراز صورة 

الشباب الكويتي بشكل مميز.
من جانبه، أوضح عضو الفريق 
فهد الش����رهان أن فكرة »مسعف 
الفريج« هي فكرة تربوية توعوية 
ال ته����دف الى منفع����ة ربحية بل 
تهدف إلى خدمة املجتمع من جميع 
اجلنس����يات على ارض الكويت، 

استقبلت س���فارة مملكة هولندا في الكويت 
د.محمد جاس���م اول طبي����ب عي���ون ك����ويتي 
يس������افر ه������ذا الع���ام الى هولن���دا مل���تابعة 
تخص��صه العلمي، كما ان��ه اول من حصل على 
ڤيزا هذه السنة من السفارة الهول��ندية في مبناها 

اجلديد.
هذا وقد احتفى القسم القنصلي في السفارة 
باالضافة الى الس���فير تون بون فون اوخس���يه 
بالدكتور محمد ألنه اول احلاصلن على ڤيزا من 

السفارة هذا العام وقدم له هدية تذكارية.
واجلدير بالذكر ان د.محمد جاسم يعمل لدى 
مستشفى البحر للعيون ويغادر الى هولندا ملتابعة 

حتصيله العلمي في دورة تدريبية في تخصصه 
في مجال جتميل العن مدتها عام واحد في املركز 

االكادميي الطبي في امستردام.
واعرب د.محمد جاس���م عن فرحته وتقديره 
لهذه اللفتة الكرمية من السفارة الهولندية، كما 
اعرب عن عميق شكره لكل من سانده يترأسهم 
بروفيسور موريتس في املركز االكادميي الطبي 
في امستردام في اس���تكمال االجراءات املطلوبة 

لاللتحاق بالدورة التدريبية.
وافتتحت السفارة الهولندية في الكويت ابوابها 
في مقرها اجلديد ف���ي اجلابرية منذ بداية العام 

احلالي في اجلابرية ق6، شارع 11، ڤيال 7.

جانب من مشاركة عيادة امليدان في احتفاالت »هال فبراير« وفي اإلطار جمانة الشطي

السفير الهولندي يسلم د.محمد جاسم الڤيزا
فريق »مسعف الفريج« في لقطة تذكارية

محمد جاسم أول طبيب عيون كويتي يتابع دراسته في هولندا

أوضح أهمية استخدام أحدث المنتجات الطبية والمعدات العالمية

السفارة الهولندية تستقبل أول الحاصلين 
على ڤيزا في مبناها الجديد

الصباح: ضرورة توعية ممارسي الرياضة 
بالوقاية من اإلصابات غير المتوقعة

عيادة الميدان صنعت االبتسامة في »هال فبراير«

الدوسري: استدعاء
21 استشاريًا عالميًا

من مختلف التخصصات 

حنان عبدالمعبود
أعلن مدير إدارة العالقات العامة 
واإلعالم ب����وزارة الصحة فيصل 
الزيارة  الدوس����ري عن ج����دول 
املعد لألطباء االستشارين الزوار 
ملستشفيات ومرافق وزارة الصحة 
خالل شهر فبراير 2011، مبينا أن 
هذا يأتي اس����تكماال للنهج الذي 
تتبعه الوزارة في استضافة كبار 
االستش����ارين كل ش����هر ملعاينة 
احلاالت املرضية وإجراء العمليات 
اجلراحية النادرة مبشاركة الفرق 
العاملة في  الكويتي����ة  الطبي����ة 
مستشفيات وزارة الصحة فضال 
عن إلقاء احملاضرات العلمية، مما 
يعمل على إحداث نقله نوعية في 
نوعية اخلدمات الصحية املقدمة 

للمتعاطن مع اخلدمة الصحية.
وبن الدوس����ري في تصريح 
ل����ه أن »الصحة« دعت في ش����هر 
فبراير اجلاري )21( استش����اريا 
عامليا من مختل����ف التخصصات 
الطبي����ة س����يصلون ال����ى البالد 
خالل الشهر اجلاري تباعا ابتداء 
من يوم السبت املوافق 4 فبراير، 
وستكون تخصصاتهم موزعة على 
مجاالت عدة مثل األمراض اجللدية 
� األعصاب � وجراحة األعصاب � 
األنف واألذن واحلنجرة، جراحة 
العظام والعالج الطبيعي وجراحة 
التجميل واألورام السرطانية، مؤكدا 
على استمرار هذه الزيارات على 
مدار العام ملا لها من دور في تدريب 
الطاقم الطبي الكويتي على أحدث 
الطرق العالجية وتبادل اخلبرات 
العالجية مبا يع����ود بالنفع على 
اخلدمات الصحية املقدمة من قبل 
وزارة الصحة ورفع ش����أنها عبر 
خبرات متط����ورة قادمة من أكبر 
املراكز الطبية العاملية إضافة الى 
توفير عناء الغربة ومشقة السفر 
على املرضى وذويهم في ظل توافر 
احدث األجهزة واملعدات الطبية في 

املرافق الصحية في البالد.

فيصل الدوسري

استمرار التسجيل في حملة »مسعف الفريج« برعاية النائبة د.معصومة المبارك

الشرهان: شعار الحملة »عشان الكويت نبي متطوع من كل بيت« 
ومجموعة »إنفينيتي« وشباب الدراجات النارية انضموا للحملة

حملة »مسعف الفريج« تهدف إلى 
نش����ر ثقافة العمل التطوعي من 
خالل تدريب الناس على اإلسعافات 
األولية وهي دورة يتم التدريب فيها 
على أيدي طاقم طبي من مسعفي 
وزارة الصحة املختصن، ويسعى 
املشروع لبلوغ عدد قياسي يفوق ال� 
100 ألف متطوع ما يجعلنا ننضم 
الى موس����وعة غيني����س لألرقام 
القياس����ية والعاملية حيث يعتبر 

هذا الرقم 10% من املجتمع. 

س����يارات »انفينيت����ي« وأيض����ا 
مجموعة شباب الدراجات النارية 
والدراجات الهوائية ويدل هذا على 
احلماس والتفاعل واالنسياق في 
ه����ذه احلملة والذي جاء في إطار 
ايجابي من قبل املتطوعن باحلملة 
تشجيعا لطاقم التنظيم والتسجيل، 
مؤك����دا أن احلملة ممت����دة لأليام 
العشرة املقبلة في خيمة متواجدة 
على ش����ارع اخلليج العربي أمام 
نادي اليخوت حتت شعار »عشان 

الكويت نبي متطوع من كل بيت«، 
مشيرا الى أنه يقوم على التصوير 
باإلضافة إلى عمله التطوعي في 
التنظيم والتس����جيل.من جهته، 
قال أي����وب بوصخ����ر ان أعضاء 
فريق »فيجن ج����روب« يجمعهم 
حب الكويت والوالء للوطن، الفتا 
إلى الدور الكبي����ر الذي تقوم به 
رئيسة اللجنة العليا وصاحبة هذه 
النائبة  الكبيرة  الوطنية  املبادرة 
د.معصومة املبارك. وأشار إلى أن 

مش����يرا إل����ى أن ش����عار احلملة 
»مسعف الفريج« »عشان الكويت 
نبي متطوع من كل بيت«، موضحا 
أن األيام الثالثة املاضية من احلملة 
شهدت حشودا من اجلمهور جاءوا 
ليتطوعوا في دورات اإلسعافات 
التي تقام خالل احلملة ومت تسجيل 
أعداد هائلة من املشاركن، ما يثبت 
والء كل اجلنسيات للكويت، معربا 
عن س����عادته ملشاركة مجموعات 
ش����بابية كثيرة منه����ا مجموعة 

كعادتها عيادة امليدان الرائدة في مجال خدمات 
طب الفم واألسنان على مستوى الكويت تشارك 
في افتتاح مهرج���ان »هال فبراير« الذي أقيم في 
شارع س���الم املبارك � الساملية � يوم اجلمعة 28 

يناير 2011.
وذلك انطالقا من رغبة عيادة امليدان باملساهمة 
في توفير جو صحي يضمن س���المة املشاركن 
والزائرين، حيث قامت بعمل الكثير من الفحص 
املجان���ي وألول مرة في الكوي���ت قدمت العيادة 
للمش���اركن والزائرين خدمة سمايل ميك اوفر 

»ابتسامتك اجلديدة قبل التعديل«.
وقد قامت عيادة امليدان املتنقلة خالل مشاركتها 
في املهرجان بتقدمي كشف أسنان مجاني جلميع 
الزائرين واملشاركن باإلضافة الى فتح ملف مجاني 
لهم، هذا وقد مت عم���ل العديد من حاالت تعديل 
االبتسامة )سمايل ميك اوفر( وهي عبارة عن خدمة 
جديدة تقدمها عيادة امليدان حيث قام د.حس���ام 
عاش���ور � فرع الفروانية بأخ���ذ صور للزائرين 
ليقوم بتعديل شكل األسنان فيها لكل زائر بحسب 
ما يناسبه شكليا وطبيا وبالتالي يقوم بإرسالها 
للزائ���ر أو املراجع للموافقة عليها والبدء بوضع 
خطة العالج وتنفيذها، اي يقوم املريض باختيار 
االبتسامة قبل البدء بالعالج، وقام بالفحص الطبي 
الطاقم الطبي املرافق للعيادة واملؤلف من مجموعة 
من أطباء امليدان ومساعديهم مع مسؤولة خدمات 
عيادة امليدان املتنقلة وفريق التس���ويق اخلاص 

بعيادة امليدان والتي من خاللها تستطيع عيادة 
امليدان ان توس���ع رقعة عمله���ا وتتيح الفرصة 
ألكبر عدد ممكن من األفراد لالستفادة من خدمات 

العيادة املتنقلة.
وقد صرحت جمانة الشطي مديرة ادارة التسويق 
والعالقات العامة ب� »امليدان« بأن هذه املشاركة تأتي 
ضمن خطط وبرامج امليدان والتي تهدف من خاللها 
الى خلق تواصل مع أفراد املجتمع، وحتى يتسنى 
للزائرين معرفة مدى أهمية األسنان وبالتالي كيف 
ميكن ان تضيف األس���نان اللمسة اجلمالية على 

الوجوه من خالل االبتسامة اجلميلة.
يذكر ان عيادة امليدان عضو في مجموعة شركات 
املتحدة للخدمات الطبية وتعد من أبرز العيادات 
الرائدة على مستوى الشرق األوسط والكويت، 
حيث افتتحت ع���ام 1987،  وتعتبر امليدان أكبر 
عيادة في الشرق األوسط من حيث الكادر الطبي، 
حيث يصل العدد ال���ى 70 طبيبا متخصصا في 

مجال طب الفم واألسنان.
اجلدير بالذكر ان عي���ادة امليدان املتنقلة هي 
عبارة عن س���يارة بحجم الباص مجهزة بعيادة 
أس���نان متكاملة من الداخل وق���ادرة على تقدمي 
العالج واالستشارات للمراجعن في املوقع الذي 
تزوره كما انه في األسابيع املقبلة سيكون هناك 
جدول زمني لهذه الزيارات وس���يعلن عنه الحقا 
ليتس���نى للجميع ان يحضر ويستفيد من هذه 

اخلدمة غير املسبوقة في الكويت.

حملة الـ 1000 توقيع تطالب بإقرار كادر »الصحة«
حنان عبدالمعبود

ثمن منظمو حملة ال����� 1000 توقيع إلقرار كادر إداريي 
وزارة الصحة جهود رئيس احت����اد النقابات العمالية في 
القطاع احلكومي بدر العازمي ودعوته النقابات لالجتماع 
في األول من فبراير، وحملوه مس����ؤولية هذا امللف إلى أن 
يتم حله نهائيا لتحقيق مبدأ املساواة بن مختلف اجلهات 
احلكومي����ة، وعدم االكتفاء باحللول املؤقتة واملجتزأة مثل 
زيادة شاملة جلميع موظفي الدولة، حيث انه لن يتم بذلك 
حل أصل املشكلة، وإمنا دفعها إلى التراكم ككرة الثلج، وهو 
وضع � البد � س����ينتهي باالنفجار نتيجة ضغط املستوى 
املعيش����ي في ظل موج����ة الغالء التي تغط����ي العالم كله، 

وأعرب اإلداريون عن اس����تعدادهم ألي خطوة تصعيدية 
يراها احتاد النقابات.

وطالب إداريو وزارة الصحة عبر بيان لهم أمس، ديوان 
اخلدمة املدنية بإقرار الكادر املرفوع من قبل الوزارة مؤخرا، 
مشددين فيه على عدم االنتقاص منه، وإقراره كما جاء، ألنه 
ميث����ل احلد األدنى من املطالبة وأال تتعدى تكلفته املليون 
دينار، وهي تكلفه بس����يطة إذا ما قورنت بتكلفه الكوادر 
األخرى، إذا أخذ باالعتبار العدد الكبير ملوظفي وزارة الصحة 
باملقارنة مع اجلهات احلكومية التي فيها عدد قليل، ومع هذا 

فإن التكلفة اإلجمالية لكادر هذه اجلهات تعد ضخمة.
كما ناشدوا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

ورئيس مجلس اخلدمة املدنية الشيخ د.محمد الصباح إقرار 
الكوادر املتبقي����ة واملعروضة على ديوان اخلدمة لتحقيق 
العدالة واملس����اواة وهو مبدأ دس����توري أصيل ال يختلف 
عليه اثنان. وأش����ار املنظمون إل����ى الظلم الفاحش الواقع 
على هذه الفئة الوظيفية التي تضم خبرات وكوادر كويتية 
مش����هود لها بالكفاءة من حملة الشهادات العليا، ومختلف 
الشهادات األخرى ولم يعد مقبوال بتاتا هذا الفرق الشاسع 
بن الرواتب واالمتيازات املادية لذات الوظائف والشهادات 
العلمية ومبثل االختصاصات الوظيفية، فمن املؤسف القول 
إن راتب املوظف اجلامعي بوزارة الصحة يعادل نصف راتب 

نظيره في اجلهات األخرى.


