
محليات
اخلميس 17 مارس 2011

10

العبدالهادي: »الصحة« تعمل على تخفيض
سعر الدواء على مستوى دول »التعاون«

اكد وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي ان 
اجتماع جلنة التسعير في دول مجلس التعاون يأتي 
رغبة من الكويت في ان يكون هناك سياسة واسعار 
موحدة للدواء بكل دول مجلس التعاون ملا ينعكس 
ايجابا على املواطن اخلليجي حينما يشتري الدواء 
بأي دولة من دول اخلليج، حيث يجد سعره موحدا 
وثابتا. وقال في تصريح صحافي له امس على هامش 
حضوره افتتاح اجتماع فريق عمل تسعيرة االدوية 
والذي اقيم حتت رعاية وزير الصحة د.هالل الساير 
وحضور وكيل الوزارة د.ابراهيم العبدالهادي وممثل 
املكتب التنفيذي اخلليجي في الكويت الوكيل املساعد 
لشؤون الصحة العامة د.يوسف النصف وبرئاسة 
الوكيل املساعد لشؤون االدوية والتجهيزات الطبية 
د.عمر السـيد وحضور مـمثلي شؤون االدوية بدول 
مجلس التعاون اخلليـجي والذي عقد امس بفندق 
موفنبيك املنطـقـــة احلرة: ان وزارة الصحة تهدف 

من خالل االجتماع الى التقليل من سعر الدواء في 
الدولة، مبينا ان اهم عوامل ارتفاع الســـعر تتمثل 
في املصنع والشحن ونســـبة الربح، مؤكدا ان كل 
هذه العوامل ســـيتم دراستها من قبل اللجنة التي 
ســـتخرج بتوصية الجتماع مجلس وزراء الصحة 
اخلليجي املقبل في جنيڤ، واختتم معربا عن امله 
ان يتم اعتمادها نظرا ألن الكويت ستتبنى املقترحات 

وآلية التنفيذ.
من جانبـــه، ناقش الوكيل املســـاعد لشـــؤون 
التجهيـــزات الطبيـــة والصيدالنية د.عمر الســـيد 
املعوقات التي تواجههـــا دول مجلس التعاون مع 
نقص او ارتفاع اســـعار الدواء مع الوفود املشاركة 
باالجتمـــاع، حيث طرح كل منهـــم وجهة نظره في 
املشاكل وقدم احللول، واجلدير بالذكر ان االجتماع 

يختتم انعقاده اليوم.
حنان عبدالمعبود  ٭

جانب من اجتماع فريق عمل تسعيرة األدوية

في الفترة من 20 إلى 24 الشهر اجلاري

بروفيسور عاملي يزور »بن سينا«
بالعيادات اخلارجيـــة واجراء 
العمليـــات الدقيقة اذا لزم االمر 
والقاء احملاضرات الطباء القسم 
لنقل حصيلـــة خبرته الطويلة 
فـــي جراحات وعلـــوم جراحة 
اليــهم، ومتنى  املخ واالعصاب 
العوضي للخبير الزائر التوفيق 

وطيب االقامة في الكــويت.

كشف د.يوســـف العوضي 
رئيس قسم جراحة املخ واالعصاب 
مبستشفى بن سينا عن زيارة 
احد ابرز اخلبـــرات العاملية في 
مجال جراحة املخ واالعصاب وهو 
البروفيســـور بيتر بالك استاذ 
جراحة املخ واالعصاب بجامعة 
هارفرد الطبيةـ  بوسطنـ  الواليات 
املتحدة ورئيس قسم جراحة املخ 
واالعصاب مبستشفى برمنجهام 
لالطفال والنساء، وذلك في الفترة 
مـــن 20 الـــى 24 مـــارس 2011. 
واضاف العوضي ان البروفيسور 
العاملي سيقوم مبناظرة املرضى  البروفيسور بيتر بالك

د.يوسف أبوظهر

في احتفال اإلدارة مبرور 40 عامًا على إنشاء دور القرآن

..واملستشفى يوّقع مذكرة مع بلجيكا لتبادل اخلبرات

املكيمي: »الدراسات اإلسالمية«  تنظم دورات شرعية 
وفصواًل خاصة لألمهات وملن فاتهن قطار التعليم

في خطوة تعتبر األولى من 
نوعها في اخلليج أعلن مستشفى 
السيف في مؤمتر صحافي عن 
توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة 
هيلث كير بيلجني وهي مؤسسة 
حكومية غير ربحية متثل القطاع 
الصحي البلجيكي من مؤسسات 
حكومية ومراكز صحية وجامعات 
طبية وذلك لتبــــادل اخلبرات 
الطبية وقد حضر املؤمتر رئيس 
مجلس االدارة والعضو املنتدب 
لشركة املتحدة للخدمات الطبية 
د.ميثم حيدر ممثال عن مستشفى 
العام ملؤسسة  السيف، واملدير 
هيلث كيــــر بلجيــــكا هيرويك 
الى امللحق  فليكراكر باالضافة 
التجاري واالقتصادي في السفارة 
البلجيكية محمد الكيالني وكل 
من املدير التنفيذي ملستشــــفى 
السيف يوسف أبوظهر ورئيس 
امليدان  ادارة شــــركة  مجلــــس 
د.عــــادل العلي. وصرح د.ميثم 
حيدر خــــالل املؤمتر الصحافي 
بأن مذكــــرة التفاهم تنص على 
ان مستشــــفى السيف سيكون 
ممثال عن مؤسســــة هيلث كير 
بيلجن في الكويت حيث سيتم 
التابعة  الطبية  الكوادر  تدريب 
للمستشفى على ايدي استشاريني 

اكدت رئيسة جلنة احملفظات 
ليلـــى املكيمي ان القلب يحزن 
والعني تدمع على اراقة الدماء 
الذكيـــة في ليبيـــا والبحرين 
وغيرهما من الدول االسالمية، 
وقالت فـــي االحتفاليـــة التي 
نظمتها ادارة الدراسات االسالمية 
في وزارة االوقاف مبناسبة مرور 
40 عاما على إنشاء مراكز القرآن 
الكرمي حتت شعار »بالقرآن نبني 
األوطان« والتي جمعت مراكز 
القرآن ومراكـــز االترجة  دور 
الكويت على  بجميع مناطـــق 
مستوى احملافظات، وقد حرصت 
االدارة على نشـــر خيرها في 

مراكز ذوي االحتياجات اخلاصة 
من الصم وذوي االعاقة وتعددت 
الدراسة وتنوعت باالضافة الى 
الدراسة التقليدية التي بدأت بها 
الدور واملناسبة للحاصلني على 
الشهادة املتوسطة فما فوق أو 
ملن فاتهن قطار التعليم بالصغر 

من االمهات.
وأكدت ان ادارة الدراســـات 
الشـــرعية  اهتمـــت بالدورات 
املناسبة ملن يرغب في االستزادة 
بها دون احلاجة لالنتظام لعدة 
فصول وان هناك مراكز افتتحت 
حديثا خاصة باالترجة ملن يطمح 
حلفظ كتاب اهلل، مشـــيرة الى 

ان االدارة قامـــت برصد الهدايا 
واملكافآت للمتميزين واملتميزات 
باالضافة الـــى تنظيم رحالت 

عمرة للفائقني والفائقات.
وقالـــت ان جمعنـــا اليوم 
الهداء باقة ورد لكل من كانت 
له بصمة من االوائل الذين لم 
ولن ننساهم فهم من وضعوا 
اللبنات األولى لبناء هذا الصرح 
او  أوائل  الشامخ من مشرفات 
وكيالت او مدرسات او اداريات 
او دارسات او عامالت، كما لم 
ننس مـــن مد لنا يد العون من 
اجلهات االخرى ســـواء كن من 
مربيات من مدارس التربية او 

من اجلمعيات التعاونية او من 
املتبرعني ذوي األيادي البيضاء 

وغيرها من اجلهات.
مـــن جانبها قالت رئيســـة 
جلنة محافظة الفروانية انوار 
الشـــمري ان ادارة الدراســـات 
االسالمية حرصت على تنظيم 
هـــذه االحتفاليـــة اميانا منها 
بأهمية النجاحـات التي حققتها 
مراكز دور القرآن الكرمي خالل 
40 عامـــا اســـتـطاعت خـاللها 
ايصال رسالة وزارة االوقــاف 
وحتقيق استراتيجيتها الداعيــة 
الى حفظ القرآن الكرمي. واضافت 
الشمري ان انتشار الدور وازدياد 

روادها مبختلف مناطق الكويت 
ومبختلف الفئات وتنوع النظم 
الدراســـية لدليل واضح على 
ثبات خطى الدور وعلى أسسها 
املتينة بيـــد مخلصني من اهل 
البلد الكرمي ففي البداية انطلقت 
هذه من محافظة العاصمة ومن 
ثم شيئا فشـــيئا انتشرت الى 
جميع املناطق حتى وصلت الى 
ما يقارب الـ 90 دارا بعدد يزيد 
على 20.000 دارس كما تنوعت 
الفئـــات املســـتهدفة بحيث لم 
تقتصر على الناطقني بالعربية 

بل طالت غير النــاطقـني بها.
ليلى الشافعي  ٭

الفحوصات واألشعة التشخيصية 
لبلجيكا. كما سيتم انشاء اكبر 
مركز لألشعة طبي متميز على 
أيدي فريق طبي بلجيكي والذي 
يوفر أحدث اخلدمات واألجهزة 
كخدمة Teleradiology وهي خدمة 
تبــــادل نتائج األشــــعة لتقدمي 
املشــــورة وتشــــخيص احلالة 
واالستعانة باخلبرات العاملية. 
وكشف د.ميثم حيدر عن بعض 
اخلطط املستقبلية لهذه االتفاقية 
انه ســــيتم توسيع  حيث ذكر 
نطاق املراكــــز الطبية املتميزة 
في املســــتقبل لتشــــمل كال من 
أمراض القلب والشرايني وطب 
األطفال وأمراض السكر والضغط 
والطب الباطني وأمراض النساء 
والوالدة، كما سيتم استضافة 
العديد من األطباء الزائرين في 
الطبية ضمن  مختلف املجاالت 
برنامج متكامل لتبادل اخلبرات 
باالضافة الــــى توفير أحدث ما 
توصلت اليه التكنولوجيا الطبية 
 Robotics surgery كاجلراحة اآللية
وذلــــك ألول مرة فــــي الكويت 
وتدريب قســــم اجلــــودة على 
املعايير والبروتوكوالت الطبية 
العاملية لتطوير اخلدمات املقدمة 

في املستشفى.

العمليات املعقدة بأحدث وسائل 
الطبية وتبادل  التكنولوجيــــا 
املشورة الطبية Telemedicine ـ 
تبادل املعلومات الطبية عن طريق 
االنترنت ـ بني كل من »السيف« 
وخبراء بلجيكيني لتشــــخيص 
احلاالت ووضع اخلطط العالجية 
لها عــــن طريق ارســــال نتائج 

بلجيكيني ذوي خبرة عالية على 
أحــــدث اخلدمــــات والعالجات 
الطبية والتكنولوجية ذات الصلة 
باالضافة الى انشاء مراكز طبية 
مميــــزة متخصصة في خدمات 
طبية كجراحة العظام والعمود 
التداخلية  الفقــــري واألشــــعة 
حيث ســــيتم من خاللها اجراء 

جانب من توقيع االتفاقية
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رزان الروضان

تضم باقة من اخلبرات الطبية العاملية من األطباء املقيمني والزائرين

»السيف« افتتح أحدث وحدة ألطفال األنابيب
اكد مدير مستشفى السيف 
د.يوسف ابوظهر ان املستشفى 
يســـير في اجتاه اســـتقطاب 
حاالت عالج العقم لصالح وزارة 
الصحة خاصة بعد اجتاه الوزارة 
للعالج بالداخل عوضا عن السفر 
والعـــالج في اخلـــارج خاصة 
مـــع تواجد اخلبـــرات العاملية 
باملستشفيات االهلية سواء أكانوا 
مقيمني او زائرين باالضافة الى 
استعانة املستشفيات بأحدث 
االجهزة الطبية العاملية، مشيرا 
الى ان الوزارة ارســـلت جلنة 
لتقييم املعدات واالداء والفرق 
العاملة، وجميـــع املعايير نال 
عليها املستشفى عالمات مرتفعة 
خاصة اللتزامـــه باملواصفات 
املطلوبـــة وبالتالي ليس هناك 
مانع ولكن املسألة ستأخذ فقط 
وقتا لالجـــراءات التي تتم في 

هذا الصدد.
جـــاء هذا التصريـــح ملدير 
مستشـــفى الســـيف د.يوسف 
ابوظهر عقب املؤمتر الصحافي 

كما ان لديها أبحاثا نشرت في 
املجالت والدوريات العلنية في 
هذا املجال وكذلك د.سعاد زادة 
احلاصل على بكالوريوس في علم 
البيولوجيا احليوية في جامعة 
برمن بأملانيا وكذلك املاجستير 
والدكتوراه وشغل منصب رئيس 
قسم مختبر اطفال االنابيب في 

مستشفيات أملانيا.
ومن جانبها اكدت رئيســـة 
قسم اطفال االنابيب د.روبينا 
علـــي، ان الطاقـــم الطبي لديه 
احدث التقنيـــات العاملية التي 
متكنه من تشـــخيص االسباب 
احملتملـــة واملؤديـــة إلى تأخر 
االجنـــاب، وأحدث القياســـات 
فـــي منظمة  املتبعة  العامليـــة 
الصحة العاملية، واوضحت ان 
املستشفى يضم جهاز سونار 
فائق الدقة يستطيع قياس قدرة 
املبيضني على التبويض ومعرفة 
مدى سالمة قناتي فالوب ومنظار 

الرحم والبطن.
حنان عبدالمعبود  ٭

االجنـــاب، والعاملني والفنيني 
واعضـــاء الهيئـــة التمريضية 
بالقسم، وكذلك عدد من ممثلي 
وسائل االعالم املرئي واملسموع 
واملقروء، وخالل املؤمتر تناول 
رئيس قسم النســـاء والوالدة 
د.جعفـــر قنـــاوي مـــا يقدمه 
النصح  ان  املستـشـــفى، ذاكرا 
واخلبرة والعالج تقدم الي اسـرة 
تقرر ان تبحر في رحلة االجنـاب، 
مشيرا الى ان هذه االمور أسباب 
يؤخذ بها وتبقى مشـــيئة اهلل 
هي االسـاس. واضاف ان وحدة 
اطفال االنبوب باملستشفى تضم 
الطبية منها  باقة من اخلبرات 
د.روبينا علـــي احلاصلة على 
التخصص الدقيـــق من الكلية 
امللكيـــة البريطانيـــة المراض 
النساء والتوليد، والتي شغلت 
منصب استشـــاري في هارلي 
ستريت كلينك بلندن واشرفت 
على ما يقـــارب من 1500 دورة 
عالج في اطفال االنبوب واحلقن 
املجهري، بنســـب جناح عالية 

الذي اقيـــم لالعالن عن افتتاح 
احدث وحدة للمســـاعدة على 
االجنـــاب الطفـــال االنابيـــب 
باملستشـــفى، وحضره كل من 
مديـــرة التســـويق والعالقات 
الروضان، ومدير  العامة رزان 
العالقات االعالمية حمد احلسن، 
واستشاري واختصاصي امراض 
النســـاء والتوليد ومســـاعدة 

د.جعفر قناوي ود.روبينا علي ومجموعة من طاقم املستشفى في الوحدة اجلديدة                          )كرم ذياب(

جانب من املشاركني في االجتماع


