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بالتعاون بني »الرعاية األولية« ومنظمة الصحة العاملية

فرق تفتيشية ملراقبة تطبيق البصمة في قطاعات الوزارة

الوطيان: تدريب األطباء واملهن التمريضية على تطبيق
منحنيات النمو لألطفال منذ الوالدة حتى 5 سنوات

البصمة حتاسب موظفي »الصحة« والتحقيق بانتظار املخالفني
علمت »األنب����اء« من مصادر 
مطلع����ة ان وزارة الصحة طلبت 
كشوفات املوظفني في ديوان عام 
الوزارة الذين تش����ملهم البصمة 
لالطالع عليها ملعرفة مدى التزامهم 

بتطبيق هذا األمر.
وذك����رت ان هن����اك تخلفا من 
بعض املوظفني ف����ي تطبيق هذا 
القرار، مش����يرة في الوقت نفسه 

الى ان معظم املوظفني يتأخرون 
عن التبصيم لساعات، ومنهم من 
ال يبص����م نهائيا، الفتة ايضا الى 
انه من خالل متابعات الوزارة عن 
طريق كاميرات املراقبة مت كشف 

هذه األمور.
وبينت املصادر ان الوزارة لن 
تتهاون في هذا املوضوع، وستقوم 
مبحاسبة جميع املتخلفني عن عدم 

التبصيم واملتأخرين، مؤكدة ايضا 
انها ستقوم بإحالتهم الى الشؤون 
القانونية إذا استدعى األمر ذلك.

ولفتت الى ان الوزارة شددت في 
مراقبتها على املوظفني املتخلفني 
عن التبصيم، حيث تعذر بعضهم 
بعدم أخذ الوزارة لعينات البصمة، 
واآلخر بعدم قبول اجلهاز للبصمة، 
ما جع����ل الكثيرين يتهاونون في 

هذا املوضوع. وأوضحت ان تعميم 
البصمة صدر في بداية مايو اجلاري 
لتطبيقه في ديوان الوزارة، مؤكدة 
انه س����يتم ايضا مراقبة تطبيق 
البصمة في املستشفيات وقطاعات 
الوزارة كافة لاللتزام بهذا النظام 

أسوة بالوزارات األخرى.
وقال����ت: كم����ا س����تقوم فرق 
تفتيشية تابعة للجنة احلضور 

واالنص����راف بال����وزارة بزيارات 
مفاجئ����ة على قطاع����ات الوزارة 
ومستشفياتها ومراكزها الصحية 
للكش����ف عن املتخاذلني وضبط 
الدوام، خصوصا ان غالبية املوظفني 
يقوم����ون بالتبصيم واالنصراف 
مباش����رة، ثم يعودون في نهاية 

الدوام للتبصيم.
عبدالكريم العبداهلل  ٭

الرعاية  ادارة  أكدت مديرة 
الصحية األولية بوزارة الصحة 
د.رح���اب الوطيان ان اجلهود 
املبذولة لتطبي���ق منحنيات 
النمو لألطفال بدأت أنشطتها 
منذ 2008، مبين���ة أن االدارة 
املركزية للرعاية الصحية األولية 
بالتعاون م���ع منظمة الصحة 
العاملية قامتا بعقد ورشة عمل 
مش���تركة حاضر فيها خبير 
من املنظمة، مشيرة الى انه مت 
تدريب 24 طبيب���ا من املراكز 
الصحية وادارة التغذية وأقسام 
األطفال في املستشفيات، اضافة 
الى عمل دراسة عن منحنيات 
النم���و باملراك���ز الصحية في 
البالد، وعقد اجتماعات أفرزت 

اقامة عدة ورش.
جاء هذا التصريح للوطيان 
عل���ى هام���ش ورش���ة العمل 
التي أقامته���ا اللجنة املنظمة 
لتطبيق منحني���ات النمو في 
الكويت لتدريب األطباء والهيئة 
التمريضي���ة على اس���تخدام 
النمو  وتطبي���ق منحني���ات 
بالتعاون مع »منظمة الصحة 
الوالدة  العاملية« لألطفال منذ 
حتى 5 سنوات، واجلدير بالذكر 
أن اللجنة تتك���ون من مديرة 
ادارة الرعاية الصحية األولية 
د.رح���اب الوطي���ان، ورئيس 
املجلس التخصصي لألطفال 
د.منى اخلواري، ومراقب تعزيز 
تغذية املجتمع في ادارة التغذية 
واالطعام د.من���ى الصميعي، 

الصحة العاملية 2006 الى البالد، 
مشيرة في الوقت نفسه إلى أن 
منحني���ات النمو لألطفال هي 
الطفل بالنس���بة  لقياس منو 
لوزنه وطوله ومحيط رأس���ه 

وقياسات اخرى.
وأعلنت عن أن الفترة املقبلة 
ستشهد تدريب الطاقم الطبي من 
اطباء رعاية أولية ومستشفيات 
وهيئ���ة متريضية، وتهيئتهم 
إلى  للتدريب كذلك، باإلضافة 
وضع خطة للتدريب تش���مل 
جمي���ع املراك���ز الصحية في 

البالد.
وبين���ت أن���ه مت اختي���ار 
التي س���يتم  النمو  منحنيات 
طباعته���ا وادخالها، باإلضافة 
إلى عمل كتيب للوليد، ويكون 
خاصا باألمهات يشمل النصائح 
التثقيفية لألم،  واملعلوم���ات 
خاصة تغذية الطفل، ويشمل 

أيضا منحنيات النمو.
من جانبها كش���فت مراقب 
تعزيز تغ��ذية املجتمع في ادارة 
التغذية واإلطع������ام بوزارة 
الصحة د.منى الصميعي عن 
التغ��ذوي  الترص���د  نتائ���ج 
لألطفال األقل من 5 سن��وات، 
حيث بلغت نسبة املصابني بفقر 
الدم 20.7%، أما السمنة فبلغت 
نسبة األطفال األقل من 5 سنوات 
املصابني به���ا 6.1%، والنحافة 
القامة  1.7%، وبالنسبة لقصر 

بلغت %2.2.
حنان عبدالمعبود  ٭

باقي األطباء لتطبيق منحنيات 
النمو لألطفال.

وكشفت د.الوطيان عن اقامة 
ورش عمل اخ���رى ملنحنيات 
النم���و لألطفال لباقي املناطق 
الصحية في شهر اكتوبر املقبل، 
مؤكدة أنه مت ترش���يح اسماء 
مسبقا من املناطق الصحية بهذا 

اخلصوص.
بدورها، أكدت رئيسة مجلس 
اقس���ام األطف���ال التخصصي 
د.منى اخلواري أن الهدف من 
الورشة ادخال منحنيات النمو 
لألطف���ال املعتمدة من منظمة 

ود.نوال الكاظمي من مستشفى 
الوالدة.

الوطي���ان »ان هذه  وقالت 
الورش���ة هي أول ورش���ة من 
نوعه���ا. وحضره���ا عدد من 
املراكز الصحية«،  األطباء في 
إلى اختيار 6 اطباء  مش���يرة 
من منطقة العاصمة الصحية، 
و4 من منطقة حولي الصحية، 
ليكونوا نواة وأدوات تدريب 
لباقي األطباء باملراكز الصحية 
باملنطقة الواحدة، بحيث يشكل 
كل م���درب فريق عمل صغيرا 
داخل املنطقة الصحية لتدريب 

عدد من املشاركات في الورشة التدريبية

انطالقًا من احلرص على تكامل اخلدمات الطبية مبناسبة يوم التمريض العاملي

»املواساة«: كّرم طاقمه التمريضي لدوره في تخفيف معاناة املرضى

أقام مستشفى املواساة اجلديد 
حفال لتك���رمي طاقم التمريض 
باملستشفى مواكبة لالحتفال 
التمريض،  العاملي بأس���بوع 
وجاء ه���ذا االحتف���ال تقديرا 
من إدارة املستش���فى للجهود 
الطاقم للتخفيف  التي يقدمها 
من معاناة املرضى وخدمتهم 
وانطالقا من وعيه بأن اخلدمات 
الطبية ال ميكن ان تكتمل من 
دون فريق التمريض الذي يدعم 
صحة املرضى وسالمتهم ويعمل 

على مساعدتهم.
من جهته اكد مدير مستشفى 
املواساة اجلديد ندمي نذير في 
احلفل الذي اقيم باملستش���فى 
اول من امس ان ادارة املستشفى 
تعتبر فريق التمريض شريكا 
اساسيا في النهوض بالرعاية 
الصحي���ة وتطويره���ا نحو 

االفضل.
وقال: ان املستشفى يفخر 
بكون���ه الوحيد ف���ي الكويت 
الذي حصل عل���ى االعتمادين 
ان  األميركي والكندي »مؤكدا 
لدى املستش���فى افضل طاقم 
متريض، حيث ينتقيهم بعناية 
الكفاءة  طبقا ألعلى درج���ات 
س���واء من الناحية املهنية او 
االنس���انية، معربا عن اعتزاز 
التمريض  املستش���فى بطاقم 

وتقديره لهم.
من جهتها قالت رئيسة قسم 
التمريض في املستشفى حليمة 

بوشهري: انه ليسعدني حقا ان 
أهنئ طاقم التمريض مبناسبة 
االحتفاالت بأسبوع املمرضات 
العاملي حتت عنوان )متريض 

موثوق برعايتهم«.
ل�  وأعرب���ت عن ش���كرها 
»املواساة« على دعمه الالمحدود 
إلدارة التمريض اميانا بدوره 
الكبير في حتقيق العدالة في 
املجال الصح���ي وتطوير فهم 
واضح للكيفية التي ميكن ان 
تعمل به���ا القطاعات الصحية 
لرف���ع مس���توى اخلدم���ات 

الصحية.
هن���اك  »ان  وأضاف���ت: 
صفات ممي���زة تنطوي حتت 
كلمة متري���ض اال وهي القوة 
لتقدمي الرعاي���ة للمرضى في 
اوقات االزمات وااللتزام حتى 
نواصل التعليم املستمر اخلاص 
بالتمري���ض خصوصا ونحن 
نتح���رك الى عال���م جديد من 
التكنولوجيا السريعة باإلضافة 
الى الرحم���ة لتوفير التدريب 
العملي على رعاية املرضى على 
الرغم من التحديات التي نواجهها 

ببيئة العمل اليومية«.
وأفادت بأن وجود ممرضة 
هو احد ثوابت الرعاية الصحية 
موضح���ة ان التمريض ليس 
مجرد وظي��ف���ة وامن��ا ه���و 
التزام برعاية املريض بش���كل 

يومي.
حنان عبدالمعبود  ٭

)كرم ذياب( جانب من االحتفال 

ندمي نذير ملقيا كلمته

حليمة بوشهري مكرمة إحدى املمرضات

بعض أعضاء الهيئة التمريضية في مستشفى املواساة

نذير: نعتبر فريق 
التمريض شريكًا 

أساسيًا في النهوض 
بالرعاية الصحية 

بوشهري: التمريض 
ليس وظيفة وإمنا 
التزام يومي برعاية 

املريض

الرياض � كونا: أش���اد مس���ؤول الشؤون 
الرياض املستشار  القنصلية بس���فارتنا في 
أحمد اجلي���ران بجهود ادارة الطوارئ الطبية 
في وزارة الصح���ة الكويتية على ما تقوم به 
الذي���ن يتعرضون حلوادث  الكويتيني  جتاه 

مرورية في اململكة.
جاء ذلك خالل زيارة املستش���ار اجليران 
امس الى مدير ادارة الطوارئ الطبية بوزارة 
الصحة د.فيصل الغ���امن والتي رافقه خاللها 
امللحق الديبلوماسي بس���فارتنا في الرياض 

محمد العتيبي.
وقال املستش���ار اجليران ل� »كونا« عقب 
اللقاء »اننا نقلنا إلى د.الغامن ش���كر وتقدير 
سفيرنا لدى اململكة العربية السعودية الشيخ 
حمد جابر العلي على س���رعة جتاوبهم لنقل 
املصاب���ني الكويتيني من املراكز احلدودية الى 

املستشفيات الكويتية«.
ونقل املستشار اجليران عن د.الغامن القول 
ان ما تقوم به االدارة لهو واجب جتاه مواطنيها 
معربا عن استعداد ادارة الطوارىء الطبية خلدمة 

املواطن الكويتي في اي وقت واي مكان.
وتوجه د.الغامن بالش���كر لسفارة الكويت 
باململكة واتصالها الدائم باجلهات السعودية 

تعت���زم وزارة الصحة زي���ادة امليزانية 
الس���نوية التي تخص���ص إلدارة العالقات 
العامة واإلعالم بالوزارة، وذلك الستغاللها 
في تغطية وإبراز دور الوزارة بش���كل أكثر 

وملموس.
مصادر صحية مطلعة ذكرت في تصريح 
خاص ل� »األنباء« ان هذه التوصيات جاءت 
بعد تعميم مجلس الوزراء املتعلق بتطوير 
دور العالقات العامة واإلعالم في جميع اجلهات 
احلكومية، وذلك لتوضيح اجنازات الوزارات 

بشكل كامل.
وأشارت الى ان التقارير األخيرة إلدارة 
العالقات العامة واإلعالم في الوزارة للسنتني 
األخيرتني أثبتت وج���ود تنظيمات كثيرة 
وأنشطة على مستوى جميع قطاعات وزارة 
الصح���ة، إال ان الوزارة كان���ت حتتاج الى 

كشف رئيس القس���م الوقائي مبستشفى 
مبارك الكبير د. احمد خليل، عن أن القس���م 
الوقائي ق���د فحص اكثر م���ن 700 عينة دم 
للمرضني من العاملني في املستشفى لتحديد 
املمرضني الذين يتمتعون مبناعة قوية، وكذلك 
رصد املصابني منهم بضعف املناعة، مشيرا الى 
أن الهدف من هذا حتديد املمرضني الصاحلني 
للتعامل مع احلاالت املعدية، وتطعيم اآلخرين 
ضد اجلديري املائي واالمراض املعدية بشكل 
عام، حرصا من املستشفى على تعزيز االجراءات 

االحترازية ضد نقل العدوى بني املرضى.
ج���اء هذا ضم���ن تصري���ح صحافي له 
نفى خالله ما يتداول ح���ول انتقال عدوى 
اجلديري املائي الى اعضاء الهيئة التمريضية 
باملستش���فى، كما هو احلال في العديد من 
املستش���فيات األخرى، وأشار الى ان قسم 
الصحة الوقائية باملستش���فى قام بفحص 
شامل لفريق التمريض بالكامل في املستشفى 

املختصة عند نقل املصابني الكويتيني مما مكن 
من تسهيل مهمتهم.

عقب ذلك توجه املستشار أحمد اجليران الى 
منفذ الرقعي احلدودي حيث التقى مدير جمارك 
الرقعي عبدالعزي���ز النعيمة ومدير جوازات 

الرقعي الرائد بندر السويط.
واثنى املستشار اجليران على دور كل من 
اجلمارك واجلوازات السعودية في مركز الرقعي 
على جهودهم الواضحة وما يقدمون من مساعدة 
للمواطنني الكويتيني خالل مواس���م الصيف 

واحلج والعمرة.
ونقل عن مدير جوازات الرقعي اس���تعداد 
املركز ملوسم الصيف وزيادة كبائن اجلوازات 
اضافة الى طلب عدد كبير من املوظفني وذلك 

لتسهيل وتسريع اجراءات املسافرين.
وقد اش���اد مدير جمارك وجوازات الرقعي 
بحسن خلق املسافر الكويتي ملا يتمتع به من 
ثقافة وتفهم ف���ي التعامل مع رجال اجلمارك 

واجلوازات السعوديني.
وفي ختام اجلولة قدم املستشار اجليران 
ال���دروع التذكارية وش���هادات التقدير لكافة 
املس���ؤولني الكويتيني والس���عوديني على ما 

يقومون به جتاه مواطني دولة الكويت.

ميزانية اضافية إلبراز دورها بالشكل املطلوب، 
باإلضاف���ة الى عرض جمي���ع اجنازاتها في 
املرئية واملسموعة  جميع وس���ائل اإلعالم 
واملقروءة. وبينت ان إدارة العالقات العامة 
واإلعالم حتتاج الى وجود دعم مالي لالرتقاء 
مبستوى أفضل إلبراز دور الوزارة، مشيرة 
الى ان هذه اإلدارة تعتب���ر العمود الفقري 
لوزارة الصحة ويج���ب دعمها على جميع 

املستويات املادية واملعنوية.
وأوضحت ان وزارة الصحة ستخصص بعد 
اعتماد امليزانية اجلديدة 2012/2011 ميزانية 
إضافية إلدارة العالقات العامة واإلعالم إلبراز 
وتغطية دورها تنفي���ذا لتوصيات مجلس 
الوزراء بتفعيل دور اإلدارة في تغطية وإبراز 

كل ما يخص الوزارات.
عبدالكريم العبداهلل  ٭

وعددهم 1300 ممرض وممرضة، واكتشف 
ان االصابة محدودة للغاية حيث ال تتجاوز 

4 حاالت فقط.
وأكد خليل انه يقوم بنفس���ه مبراجعة 
املصابني من املمرض���ني قبل العودة للعمل 
للتأكد من ش���فائهم متام���ا والتوقيع ب� »ال 

مانع« من العودة للعمل. 
كما أعلن عن خطة مستقبلية يعمل عليها 
املستشفى بشكل عام والقسم الوقائي بشكل 
خاص للحد من مرض شلل االطفال، مؤكدا 
ان وزارة الصحة تتب���ع منهجا يعمل على 
رصد احلاالت املصابة بشلل االطفال وتقصي 
اسباب االصابة واتخاذ ما يلزم لتتمكن حتى 
نهاية العام املقبل من انهاء ش���لل االطفال 
في الكويت، ومن ثم احلصول على شهادة 
معتمدة من منظم���ة الصحة العاملية بخلو 

الكويت من شلل االطفال. 
حنان عبدالمعبود  ٭

أحمد اجليران مكرما د.فيصل الغامن

..ومكرما الرائد بندر السويط

أشاد بدور رجال جمارك وجوازات الرقعي

لتفعيل دور الوزارة وإبراز قطاعاتها من الناحية اإلعالمية

نفى انتقال العدوى إلى أعضاء الهيئة التمريضية في املستشفى

اجليران: الطوارئ الطبية تقدم خدمات كبيرة 
للكويتيني باململكة إذا تعرضوا حلوادث

زيادة امليزانية السنوية لعالقات »الصحة«

خليل: فحص 700 ممرض في »مبارك الكبير«
لتحديد من يتعاملون مع احلاالت املعدية


