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خريبط: كلما ارتفع سكر الدم زادت مشاكل األسنان

عمر: آلية جديدة لتسعير األدوية على مستوى اخلليج

العبدالهادي يعيد تشكيل جلنة اإلجازات املرضية الطويلة

روماني: مستشفى املواساة يكّرم األمهات تقديرًا ملكانتهن 

أعاد وكي����ل وزارة الصحة 
العبدالهادي تشكيل  د.ابراهيم 
اللجنة اخلاصة مبنح اإلجازات 
املرضية الطويلة التي تزيد على 
ثالثة اشهر برئاسة رئيس املجلس 
الطبي العام د.يوسف املضاحكة 
وعضوية عدد من املختصني منهم 
مستشار املجلس الطبي د.راشد 

املسيليم واستشاري اجلراحة 
د.صالح النصف واستش����اري 
النساء والتوليد د.سامي الطاهر 
واستشاري األمراض الباطنية 
د.عدنان العسعوسي ود.صالح 
العن����زي وع����دد م����ن األطباء 
املختصني. وخص العبدالهادي 
الطلبات  اللجنة بإحالة جميع 

الت����ي تس����تدعي منحها إجازة 
مرضية ملدة تزيد على الثالثة 
أشهر متصلة الى رئيس اللجنة 
لعرضها على اللجنة املش����كلة 
مبقتض����ى املادة الس����ابقة كما 
للجنة ان تختار من بني أعضائها 
مقررا ف����ي أول اجتماع لها كما 
تعقد اللجنة اجتماعات دورية 

وال يكون اجتماعها صحيحا إال 
بحضور اغلبية االعضاء على 
ان يكون من بينهم الرئيس او 
املقرر كما للجنة ان تس����تعني 
مبن تراه من غير اعضائها من 
االطباء االستشاريني في املجاالت 

الطبية.
حنان عبدالمعبود  ٭

انطالقا من فهم عميق للمكانة 
الكبيرة التي حتظى بها األم في 
جميع القلوب، أعلن مستشفى 
املواساة اجلديد عن احتفاله بيوم 
األم وذلك بتقدمي كوبونات »أجمل 
أم« والتي تتي����ح لكل أم تزور 
املستشفى يوم عيد األم خصم 
تصل قيمته الى 15% على اخلدمات 
الت����ي يقدمها مرك����ز التجميل 
مبستشفى املواساة اجلديد، علما 
بأن كوبونات اخلصم ستكون 
صاحلة لالستعمال حتى نهاية 

العام احلالي.
م����ن جانبها، قال����ت مديرة 

التسويق في مستشفى املواساة 
اجلديد، مي روماني ان مستشفى 
املواس����اة اجلديد حريص على 
املش����اركة الفعالة في مختلف 
األح����داث التي ته����م املجتمع، 
مؤك����دة على أهمية مش����اركة 
املؤسسات املختلفة في تكرمي 
األمهات تقديرا ملكانتهن املتميزة 
العظيم في  واعترافا بفضلهن 

تربية األبناء وتعليمهم.
وأشارت روماني إلى تقدير 
إدارة مستشفى املواساة اجلديد 
ملكان����ة األم ودورها في رعاية 
وتعلي����م األجي����ال اجلدي����دة 

وتقدميه����م للمجتم����ع وهو ما 
يتالقى مع شعار املواساة )رعاية 

األجيال(.
وأوضحت روماني ان إدارة 
مستش����فى املواس����اة اجلديد 
س����عت إلضفاء البس����مة على 
ش����فاه األمهات في يوم عيدهن 
حيث قررت اس����تقبال األمهات 
في هذا اليوم بتقدمي الزهور لهن 
باإلضافة الى هدية مستش����فى 
املواساة لألمهات في عيدهن وهي 
كوبونات اخلصم على خدمات 
مركز التجميل باملستشفى والتي 
تعتبر أجمل هدية تبث السرور 

في نفس األمه����ات باعتبار ان 
اجلمال هو غاية كل امرأة.

وعن مركز التجميل مبستشفى 
املواساة اجلديد أشارت روماني 
الى انه مت تصميمه لتوفير أفضل 
سبل الراحة واخلصوصية حيث 
يقدم املركز مجموعة واس����عة 
من اخلدمات التي تعتمد أحدث 
التقني����ات العصرية في مجال 
اجلراحة التجميلية. وكش����فت 
روماني عن انضمام أحد رواد 
جراح����ات التجميل في أوروبا 
وهو االستشاري األملاني د.بيتر 

هيرش لفريق املستشفى.

»اإلنترناشونال كلينك ـ  الفروانية« توّقع عقدًا مع »بيتك« 
لتقدمي خصومات على خدماتها الصحية

وّقعت عيادة االنترناشونال 
كلينك فرع الفروانية عقدا مع بنك 
الكويتي يتم مبوجبه  التمويل 
تق���دمي اخلدم���ات الصحية في 
العيادة بنسبة خصم 10%، وقد 
رحبت مديرة التسويق والعالقات 
العامة بالعيادة رحيمة عبداهلل 
به���ذه االتفاقي���ة والت���ي تأتي 
ضمن سلسلة اتفاقيات ابرمتها 
»االنترناشونال كلينك« مع العديد 
الكويتية لكي  من املؤسس���ات 

يستفيد موظفو هذه املؤسسات 
م���ن جميع اخلدم���ات الصحية 
املقدمة في العيادة والتمتع بنسبة 

اخلصومات املتاحة لهم.
وأكدت عبداهلل ان هذه اخلطوة 
تأتي تأكيدا على سياسة االدارة 
الهادفة الى توسيع حجم الشرائح 
املستهدفة وضمان وصول اخلدمة 
الطبي���ة املمتازة ال���ى مختلف 
الفئ���ات. وأوضحت عبداهلل ان 
»االنترناشونال كلينك« بجميع 

فروعها حريصة على تقدمي جميع 
اخلدمات الصحية مبنتهى الرقي 
واجل���ودة التي اعتاده���ا دائما 
جميع املترددي���ن على العيادة 
والت���ي ترجع لوجود نخبة من 
اش���هر االطباء الذين يتمتعون 
بخبرة ومهارة متكنهم من معاجلة 
جميع االمراض مبهنية واحترافية 
عالي���ة، باالضافة ال���ى تواجد 
املعدات واالجهزة العلمية احلديثة 
والتي تعمل على اس���تمرارية 

تقدمي جميع اخلدمات الصحية 
بصورة متكاملة وبنفس املستوى 
الذي بدأت به »االنترناش���ونال 
كلين���ك« س���اعة افتتاحها، كل 
ذل���ك يجعل الثقة ف���ي عيادات 
االنترناشونال كلينك مستحقة 
وبج���دارة نتيجة لهذا املجهود، 
واالخالص في العمل والتخطيط 
السليم الذي يعتني اوال واخيرا 
بصحة املجتمع الكويتي بجميع 

طوائفه وافراده.

مبينا أن املقترح كان بالسماح 
للعيادات بفتح صيدليات وأنه 
مت االتفاق على تخصيص فتح 
الصيدلي���ة للصيدلي فقط مع 
إمكانية العيادة بفتح صيدلية 
مع حتسني اخلدمات الصيدالنية 
في القطاع اخلاص واحلكومي.
وب���نّي أن التعديالت التي متت 
ركزت على تشديد في العقوبات 
اخلاص���ة بقان���ون اإلعالنات، 
مشيرا الى أن الكويت سترعى 
الدوائي«  أيضا مؤمتر »الغش 
والذي يعتبر مهما في املنطقة 
للعمل على توعية العاملني في 

قطاع الصحة.
حنان عبدالمعبود  ٭

الصحية، د.ياسمني خريبط 
»أن هناك نقاط ترتكز على 
الوصول للعالج االساسي، 
ملن����ع ح����دوث مضاعف����ات 
لالسنان والفم، مشيرة الى أن 
حتقيق هذا الهدف يستوجب 
معه تطبيق استراتيجيات 
مهمة في بروتوكول العالج 
أهمها احملافظة علي املعدل 
الطبيعي بالنسبة لسكر الدم، 
وحتدي����د عوامل اخلطورة، 
الفحوصات اخلاصة  وعمل 
ملريض السكر، وكذلك تناول 
العالج املناسب ملنع حدوث 
اي مش����اكل مرضية اخرى، 
وتطبيق برامج التوعية في 
كيفية احملافظة على صحة 
االس����نان والف����م للصغار 
والكبار، ووضع بروتوكوالت 
في كيفي����ة حتويل مريض 
السكر سواء لطبيب السكر 

او االسنان.
حنان عبدالمعبود  ٭

العربية السعودية وبناء عليه 
ستحدد األسعار جلميع الدول 
وفق األسعار األقل وهي تعتبر 
التسعيرة املركزية، مشيرا إلى أن 
االجتماع القادم سيشهد تطبيق 
تلك األعمال. وأشار الى قانون 
الصيدلة اجلديدة والذي شمل 
العديد م���ن البرامج املختصة 
واملنظمة لعمل الصيدلة، مبينا أن 
هناك مقترحات وتعديالت عديدة 
منها امل���ادة الثانية من قانون 
28 للعام 1996 اخلاص بتنظيم 
مزاولة مهنة الصيدلة حيث حدد 
من يحق لهم فتح الصيدلية وهم 
الصيدل���ي الكويتي أو جمعية 
تعاونية أو مستشفى خاص، 

أكدت عضو جلنة برنامج 
رعاية مرضى السكر د.ياسمني 
خريبط أن هناك دالئل طبية 
اثبتت أنه كلما ارتفعت نسبة 
السكر في الدم، زادت مشاكل 

االسنان واللثة والفم.
وأوضح����ت د.خريب����ط 
خ����الل اللقاء الطب����ي الذي 
أقامته جلنة برنامج رعاية 
مرضى السكر الطباء السكر 
واالس����نان مبنطقة حولي 
الصحية، والذي أقيم مبركز 
الشيخ ناصر سعود الصباح 
الصحي، مبشاركة قسم ادارة 
االس����نان مبنطق����ة حولي 
الصحية، ممث����ال بالدكتور 
بدر اسد، ود. مها عبدالرسول 
من منطقة حولي الصحية، 
ود.عبدالعزيز السنعوسي من 
قسم االسنان في مستشفى 
االميري، وتنظيم واشراف 
عضو جلن����ة برنامج رعاية 
مرضى السكر في منطقة حولي 

أكد الوكيل املساعد لشؤون 
الطبية  األدوية والتجهي���زات 
د.عمر السيد عمر أن توصيات 
االجتماع األخير ملجلس وزراء 
الصحة لدول اخلليج العربي، 
الذي عقد في قطر مت خالله تكليف 
الكويت لعقد االجتماع والبدء 
في تطبي���ق اآلليات والقرارات 
التي اتخذت في سبيل توحيد 
cif««، ولهذا عقد اجتماع املؤمتر 
الدواء  املختص بتوحيد سعر 
»cif« األسبوع املاضي، وأشار 
إلى أن االجتماع خرج بعدد من 
التوصيات املهمة والتي سيتم 
اعتمادها من قبل مجلس وزراء 
الصحة ل���دول اخلليج العربي 
عقب اجتماعهم في جنيڤ، مبينا 
التوصيات ستش���مل  أن هذه 

قواعد جديدة.
وأضاف د.عمر في تصريح 
صحافي عل���ى هامش افتتاحه 
مؤمتر اضطرابات البلوغ عند 
األطفال مس���اء أمس األول في 
فندق النخيل، نائبا عن وزير 
الصحة د.هالل الساير، انه مت 
اعتماد آلية جديدة لوضع قواعد 
في تسعير األدوية على مستوى 
اخلليج مع إنشاء وحدة لتسعير 
األدوية يك���ون مقرها الرياض 
تابعة للتسجيل املركزي، حيث 
ستقوم بعمل االتصاالت مع دول 
اخلليج والدول اخلارجية وذلك 
للعمل على توحيد األسعار مع 
وضع شرائح لألدوية للوقوف 
عل���ى معدل الرب���ح، مبينا أن 
سعر »cif« سيحدد عليه حيث 
تعتبر أقل األسعار في اململكة 

د.عمر السيد عمر ود. زيدان املزيدي في مقدمة احلضور

متت املوافقة عليه وسيمارس مهامه قريبًا

السمدان: »الصحة« خصصت مكتبًا لـ »اللجنة الوطنية 
للوقاية من املخدرات« في مركز عالج اإلدمان

بعيد من اجلهات املعنية لوجود 
مثل هذا املكتب، فضال عن أنه كان 
احد أه���م التوصيات التي كانت 
اللجنة  توصي بها اجتماع���ات 
الوطنية مع اجلهات الرس���مية، 
داعيا كل اجلهات الرسمية واألهلية 
إلى دعم هذا املكتب حيث أنه يقدم 
خدمة مجتمعية ومما الشك فيه 
أن تكات���ف املجتمع في مثل هذا 
األمر مطلوب بشدة لنجاحه وحتى 

يكون أداؤه أفضل.
من جانبه قال باحث اخلدمات 
االجتماعية ومسؤول مكتب اللجنة 
الوطنية للوقاية من املخدرات في 
مركز بيت التمويل لعالج اإلدمان 
سالم النصافي إن املكتب له دور 
مه���م جدا ألنه ضم���ن املنظومة 
األساسية في مجال الوقاية فاملكتب 
يعمل عل���ى متابعة االحتياجات 
التي يحتاج إليها الفريق املعالج 
وتس���هيل األعباء التي يواجهها 
املعاجلون مع النزالء في املركز.

وأضاف أن كل أقسام اللجنة 
س���يكون لها دور في املكتب من 
خالل تقدمي الدورات ألسر املدمنني 
وكيفية التعامل معهم، كذلك قسم 
الدراسات والبحوث سيقوم بإمداد 
املكتب بكل الدراس���ات اجلديدة 
واإلحصائيات الالزمة واألسباب 

التي تساهم حديثا في اإلدمان.

اإلدمان أو فيما يتعلق بالتأهيل أو 
عن شكاوى اإلدمان والعالج. 

وأضاف أن املكتب س���يكون 
مزودا بكافة املعلومات واملنشورات 
التي  التوعية املختلفة  ووسائل 
تريد اللجنة إيصال رسالتها من 
خاللها لتوعية جميع فئات املجتمع 
مبخاطر املخدرات وكيفية العالج 
والوقاية منها، كما سيقوم بدور 
اللجنة  نقل املعلومات من والى 
الوطنية، فضال ع���ن أن املكتب 
سيتلقى كل املعلومات التي يهدف 
مركز عالج اإلدم���ان لتوصيلها 

للجمهور عن طريقه.
وأشار إلى أن املكتب يضم خطا 
س���اخنا، يعمل منذ شهر يونيو 
2010 للرد على أسئلة واستفسارات 
املركز  املتصلني بخصوص دور 
وطريقة الع���الج وكيفية دخول 
املركز للعالج وغيرها من األمور 
املتعلقة مبا تقدمه اللجنة واملركز 
من خدمات تساهم في زيادة الوعي 
لدى األسر الكويتية التي يكون 

فيها فرد مدمن للمخدرات.
وختم السمدان متوجها بالشكر 
لوزارة الصحة ممثلة في وكيلها 
على موافقته���ا على تخصيص 
مكتب للجنة في مركز عالج اإلدمان 
يعتبر مبنزلة حلم حتقق، حيث 
أنه كانت هناك مطالبات منذ زمن 

كشف أمني عام اللجنة الوطنية 
للوقاي���ة من املخ���درات د.أحمد 
السمدان عن أن اللجنة حصلت 
على موافقة م���ن وزارة الصحة 
بتخصي���ص مكتب لها في مركز 
بيت التمويل لعالج اإلدمان، مؤكدا 
أن ذلك يأتي في إطار جهود اللجنة 
في التوعي���ة للوقاية واحلد من 

انتشار آفة املخدرات. 
وأوضح السمدان في تصريح 
صحافي أن املكتب سيتم افتتاحه 
قريبا وس���يقدم االستش���ارات 
الكويتي بش���كل عام  للمجتمع 
ولنزالء وزوار املركز بشكل خاص، 
كما س���يكون صلة الوصل بني 
اللجنة ومركز عالج اإلدمان من 
جهة، وصلة الوصل بني املهتمني 
مبوضوع معاجلة أنفسهم وأبنائهم 
في مركز عالج اإلدمان من جهة 

أخرى.
وبني السمدان أن املكتب سيدار 
من قبل اللجنة الوطنية، حيث إن 
هناك مجموعة من األهداف املهمة 
التي تسعى اللجنة لتحقيقها من 
خالل هذا املكتب تأتي في مقدمتها 
التوعية من مخاطر املخدرات، كما 
سيقوم أيضا مبساعدة املتصلني 
والزوار والرد على استفساراتهم 
وأسئلتهم التي تتعلق باخلدمات 
التي تقدم للمدمنني في مركز عالج 

د.أحمد السمدان
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»دسمان« اختتم 
برنامج تثقيف 

مرضى السكري
اختتم معهد دسمان ألبحاث 
وعالج السكري امس البرنامج 
الدراسي الذي اقيم على مدى 
3 ايام حتت عنوان: »ش��هادة 
الدراسات العليا، دبلوم، ماجستير 
علوم في رعاية وتثقيف مرضى 
اول  الس��كري« والذي يعتبر 
برنامج للدراسات العليا بدوام 
جزئي، للعاملني في مجال الرعاية 
الصحية ف��ي الكويت، برعاية 
مجموعة م��ن املعاهد واملراكز 

الصحية.

د.ياسمني خريبط

أطباء وخبراء عامليون في مؤمتر »دالم« الدولي بالدوحة
باوليتي رئيس مؤسسة جيوفاني 
لورانزيني الطبية: لقد تبادلنا 
على مدى ثالثة ايام معلومات 
علمية وطبية مهمة جدا مع كل 
املشاركني في مؤمتر »دالم 2011« 
وإنني سعيد جدا بالنجاح الباهر 
الذي سجله املؤمتر. من جهته، 
قال د.جاويد شيخ عميد كلية 
طب وايل كورنيل في قطر في 
كلمته امام املشاركني في املؤمتر: 
نسعى في كلية طب وايل كورنيل 
في قطر الى حتقيق رؤية صاحبة 
السمو الشيخة موزة بنت ناصر، 
في بناء مجتمع قائم على املعرفة 
في دولة قط����ر التي خصصت 
2.8% من الناجت القومي احمللي 

لإلنفاق على البحث العلمي.

البحوث  طريق ارساء برنامج 
حول الطب احليوي الذي بدأت 
بتنفي����ذه في قط����ر، وقد جنح 
املؤمتر الذي استمر ثالثة ايام، 
في جذب اكثر من 600 مشارك ما 
بني طبيب وخبير واخصائي في 
الرعاية الصحية، حيث مت خالله 
عرض اكثر من 100 بحث علمي 
ومناقش����ة آخر ما توصل إليه 
الطب في عالج امراض السكري 

والبدانة واملتالزمة االيضية.
وقال د.انطونيو جوتو عميد 
كلية ط����ب واي����ل كورنيل في 
نيويورك والذي تشارك رئاسة 
مؤمتر »دالم 2011« مع د.جاويد 
ش����يخ عميد كلية ط����ب وايل 
كورنيل في قطر ود.رودولفو 

الدوحة  الدوحة: اختتم في 
االسبوع املاضي مؤمتر »دالم« 
الدولي ال�  17 حول الس����كري 
والبدانة واملتالزمة األيضية، الذي 
نظمته كلية طب وايل كورنيل 
في قطر بدعم من مؤسسة قطر 
للتربية والعلوم وتنمية املجتمع 
وبالتعاون مع مؤسسة جيوفاني 
لورانزيني الطبية. جمعت الندوة  
خبراء من مختلف أنحاء الشرق 
األوس����ط ومن املجتمع العلمي 
الدولي ملناقشة مرض السكري 

والسمنة واملتالزمة االيضية.
يعتبر »دال����م« أول مؤمتر 
عاملي بهذا احلجم تنظمه كلية 
طب وايل كورنيل في قطر، اذ 
س����جلت به اجنازا كبيرا على 

أول مؤمتر عاملي 
بهذا احلجم تنظمه 

كلية طب وايل 
كورنيل في قطر

افتتاح مؤمتر 
اضطرابات البلوغ 

عند األطفال


