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خاطبت قطاعاتها بشأن استحقاق موظفيها بدالت اخلطر والعدوى والتلوث والضوضاء

حتت شعار »معًا قادرون على التغيير«

»الصحة« توقف جميع اللجان الدائمة واملؤقتة

قائمة »الطبيب« تخوض انتخابات »الطبية« 

الهويدي: بدء البرنامج التأهيلي للهيئة التمريضية املدرسية
أعلنت مدير إدارة الصحة 
الهويدي  املدرسية د.ابتسام 
عن انطالق البرنامج التدريبي 
التأهيل����ي املكث����ف للهيئ����ة 
التمريضية بالعيادات املدرسية 
والذي يعقد بالتنس����يق مع 
وزارة التربي����ة، مبين����ة أنه 
سيبدأ بلقاء تنويري للطاقم 
التمريضي املتوفر بالعيادات 
املدرسية، ويستهدف ما يقارب 
من 500 ممرض لشرح معايير 
العمل بالعيادة املدرسية اليوم 

وغدا في الفترة املسائية من 
الس����اعة 5 وحتى ال� 8 مساء 

مبسرح وزارة الصحة.
وقالت الهويدي في تصريح 
له����ا: »س����يتم خ����الل اللقاء 
التعرف على دور  التنويري 
العيادة املدرس����ية في تعزيز 
أمناط السلوك الصحي السليم 
ألف����راد املجتمع املدرس����ي، 
وتنمي����ة وتطوي����ر مهارات 
التربويني في تعزيز الصحة 
في امل����دارس وتعزيز البيئة 

املدرسية احلسية والنفسية 
لتكون صاحلة للعمل ومشجعة 
الرعاية  التعلم وتوفير  على 
الصحية املدرسية جلميع أفراد 
املجتمع املدرس����ي، باإلضافة 
إلى املساهمة في دعم وتطوير 
برامج التغذية املدرسية وتفعيل 
التعاون بني املدرسة واألسرة 
واملجتم����ع لتعزي����ز صحة 
الطالب. وأضافت: ستتم كذلك 
مناقشة دور الهيئة التمريضية 
في العيادات املدرس����ية وهي 

حلق����ة الوصل بني املدرس����ة 
وولي األمر واإلدارة املدرسية 
والتي تتمثل في إعداد وجتهيز 
العيادة م����ن أدوات ومعدات 
وأدوية ومس����تلزمات طبية، 
وعمل ملفات صحية لكل طالب 
مسجل تشتمل على استمارة 
تقييم احلالة الصحية، سجل 
طبي للحاالت املرضية، منوذج 
ملتابعة الوزن والطول وفحص 
النظر وغيرها من احلاالت التي 
حتتاج لعناية خاصة، والعمل 

على االكتشاف املبكر لألمراض 
املعدي����ة واتخ����اذ اإلجراءات 
انتشارها بني  الوقائية لعدم 
الهويدي  الطلبة،. واختتمت 
مؤكدة أن البرنامج يأتي وفقا 
إلستراتيجية وزارة الصحة 
للنهوض بدور العيادة املدرسية 
واالنتقال بها من مفهوم الرعاية 
الصحية األولية إلى دور أكبر 
ليمثل أحد أهم حلقات املنظومة 

الصحية في الكويت.
حنان عبدالمعبود  ٭

أكد مدير منطقة األحمدي الصحية د.فهد الفودري 
على مناقشة التقرير الدوري واخلاص بجامعة ميغيل 
وآخر التطورات الطبية واخلدمات التي قدمتها جامعة 
ميغيل خالل عملها في مركز الدبوس للقلب، كما 
مت اس��تعراض موضوع امللف اإللكتروني ودوره 
املهم في تنظيم وتطوير اخلدمة الصحية. وكشف 
د.الفودري ف��ي تصريح عقب اجتماعه مع وزير 

الصحة د.محمد الهيفي بحضور مدير مستشفى 
العدان د.مرزوق العازمي ان هناك عقدا مع إحدى 
الشركات اخلاصة بتشغيل امللف اإللكتروني، مبينا 
ان هناك مس��اعي ألخذ موافق��ة وزارة الصحة، 
مشددا على أهمية امللف اإللكتروني، الفتا الى ان 
املشروع سينجز خالل عام، حيث سيخدم جميع 
مرافق املرك��ز، حيث أبدى الوزير الهيفي موافقة 

مبدئي��ة. ولفت الفودري ال��ى انه مت عقد اجتماع 
آخر للجنة اخلاصة بتسوية عقد مستشفى جونز 
هوبكن��ز، حيث مت التطرق ال��ى عدد من القضايا 
واملواضيع املتعلقة، منوها الى اجتماع آخر سيتم 

خالل األسبوع املقبل بهذا اخلصوص.

عبدالكريم العبداهلل  ٭

أصدر وكيل وزارة الصحة د.خالد السهالوي قرارا 
يقضي بتشكيل جلنة فرعية إعالمية خاصة بالتوعية 
باألمراض املزمنة املنبثقة عن اللجنة الوطنية العليا 
للتصدي لألمراض املزمنة برئاس��ة الوكيل املساعد 
لش��ؤون اإلذاعة بوزارة اإلعالم يوس��ف مصطفى 
واملقرر مدي��ر إدارة تعزيز الصحة د.عبير البحوه، 

وعضوية كل من مدير عام البرنامج الثاني املشرف 
على احملطات الغنائية بوزارة اإلعالم أحمد اليعقوب، 
والباحثني اإلعالميني بإدارة العالقات العامة بوزارة 
الصحة خالد العارضي، وسيرين ميرزا جواد، ورئيسة 
مكت��ب عضو الهيئة التنفيذية لوزراء الصحة بدول 
مجلس التعاون سعاد العنزي وسعود الشرقاوي من 

إدارة تعزيز الصحة وآثار الشيبة السكرتيرة بإدارة 
تعزيز الصحة. وحدد القرار اختصاصات اللجنة بعمل 
التوعية اإلعالمي��ة باألمراض املزمنة وفق توصيات 
اللجنة الوطنية العليا للتصدي لألمراض املزمنة غير 

املعدية واختصاصاتها.
حنان عبدالمعبود  ٭

الفودري: ناقشنا تقرير جامعة »ميغيل« واخلدمات املقدمة ملركز الدبوس للقلب

السهالوي: جلنة إعالمية فرعية للتوعية باألمراض املزمنة

يعادلها، على ان يقدم طلب 
اللجان حسب  اعادة تشكيل 

احلاجة الفعلية.
الس����هالوي  كم����ا اصدر 
البنا  قرارا آخر بنق����ل وفاء 
للعمل بوظيفة رئيس قسم 
التحقيقات في ادارة الشؤون 
القانونية والتحقيقات، كما 
قرر ندب د.احمد الصالح للعمل 
الدولية  في قسم االتفاقيات 
التابع للوكيل املساعد للصحة 
الس����هالوي  العامة. واصدر 
كذلك ق����رارا بنقل م.عبداهلل 
القطان لوظيفة رئيس قسم 
التجهيزات الطبية مبستشفى 
األميري، وانهاء ندب د.راشد 
املسيليم املستشار في مكتب 
الوكيل للعم����ل في املجلس 

الى  الع����ام، اضافة  الطب����ي 
تكليف مدي����ر منطقة حولي 
الصحي����ة د.خالد عبدالغني 
بالقيام بأعمال مدير منطقة 
العاصم����ة الصحية د.طارق 
اجلس����ار حل����ني عودته من 
االجازة. من جهة اخرى دعت 
وزارة الصحة مديري املناطق 
الصحية واالدارات املركزية 
موافاة وكيل الوزارة املساعد 
للشؤون االدارية باملوظفني 
الذين يرون استحقاقهم لبدالت 
اخلطر والع����دوى والتلوث 
والضوض����اء، كي يتس����نى 
الغرض  للجنة املشكلة لهذا 
دراس����تها ومخاطبة ديوان 

اخلدمة املدنية بشأنها.
عبدالكريم العبداهلل  ٭

الوظيفي، مؤكدة على وجود 
مالحظات بخصوص البوردات 
احمللية والعاملية. من جانبه، 
حث عضو قائمة »الطبيب« 
د.أنور حياتي على املشاركة 
الفعال���ة لتفعي���ل املطالبات 
املهنية، مش���يرا ف���ي الوقت 
نفسه الى انه سيتم تشكيل 
جلان من أعض���اء اجلمعية 
العمومية لدراس���ة مشروع 
الكادر وكذلك كيفية توظيف 
قانون التأمني على األطباء من 
أخطاء وأخطار املهنة وتفعيل 
قانون حصانة الطبيب. وصرح 
القرين���ي ود.حصة  د.طالل 
السنني عضوا القائمة بضرورة 
اس���تثمار الطبيب علميا في 
بداي���ة تخرج���ه م���ن خالل 
حصوله املباشر على تخصص 
طبي عن طريق خلق فرص 
جدي���دة لالبتعاث مما يؤدي 
الى تطوير مس���توى تقدمي 
اخلدمة الصحية. بدوره، اختتم 
د.عبداحملسن الكندري عضو 
القائمة املؤمتر الصحافي مؤكدا 
ان القائم���ة وفي حال فوزها 
ستبذل كل اجلهود للوصول 
الى طموح األطباء من خالل 
السعي الى حتقيق كل ما يليق 
النبيلة  بتطلعاتهم ومهنتهم 

التي تعتبر من أرقى املهن.
عبدالكريم العبداهلل  ٭

طبيعتها عن االختصاصات 
االصلية للجهة طالبة تشكيل 
اللجنة. وجاء في القرار كذلك 
ان اللجنة الدائمة يتم تشكيلها 
وفقا للقوانني التي تنص على 
انشائها حتقيق مصلحة عامة 
للوزارة، واللجان املؤقتة يتم 
تشكيلها ملدة محددة للقيام 
بأعم����ال معين����ة ومؤقت����ة 
وينتهي عمله����ا بانتهاء تلك 
املدة احملددة لها، كما ان صرف 
بدل حضور جلسات اللجان 
جميعها سيكون وفقا لفئات 
الصرف املعتم����دة واحملددة 
ق����رارات مجلس  مبوج����ب 
اخلدمة املدني����ة والقرارات 
الوزارية الصادرة تنفيذا لها 
حسب الدرجة الوظيفية او ما 

خالل تقليص سنوات العمل 
للحصول على الترقية القادمة 
املس���تحقة، ويجب ان تكون 
الترقية باالقدمية وليس فقط 
باالختيار بش���رط احلصول 
على تقدير امتياز، فضال عن 
تخفيض سنة من كل ترقية 
ابتداء من مسمى مسجل وحتى 
استش���اري. م���ن ناحيتها، 
أوضحت د.ليلى العنزي عضو 
الطبيب واستش���اري  قائمة 
الباطنية أن من أهم  أمراض 
أهداف القائمة هو احلرص على 
تعدد وتنويع فرص االبتعاث 
الى اخلارج وزيادة عدد املقاعد 
التخصصية للدراسات العليا 
االكلينيكية وغير السريرية 
للنهوض مبستوى الطبيب 
الرس���وب  ظاه���رة  ودرء 

جوانبه زيادة الراتب األساسي 
بنسبة 25% على اقل تقدير، 
وتثبيت بدل اخلفارة وتوحيد 
صرفه جلميع التخصصات 
وع���دم اس���تقطاعه خ���الل 
اإلج���ازات الدورية،. بدوره، 
أكد عض���و القائمة د.مرزوق 
العازم���ي أهمية إقرار قانون 
حماية وحصانة الطبيب ضد 
أي اعتداء، حيث ثبت تفاقم 
حاالت االعتداء على األطباء 
الع���ام املاضي، مؤكدا  خالل 
على أن ذلك ال يتحقق إال بسن 

تشريع مالئم.
وبنينّ ان من أهداف القائمة 
ايضا والتي تطمح لتحقيقها 
الف���وز لالنتخابات هي  بعد 
اعادة النظر في التسكني الفني 
ملختلف املسميات الوظيفية من 

أصدر وكيل وزارة الصحة 
د.خالد السهالوي قرارا اداريا 
حمل الرقم 38 قضى بإيقاف 
جميع اللجان الدائمة واملوقتة 
القرارات  املش����كلة مبوجب 
االداري����ة وذل����ك اعتبارا من 
تاري����خ 31 مارس 2013، على 
ان يكون هذا التاريخ آخر شهر 
يتم فيه صرف بدل حضور 
اللجان، ويكون اعادة تشكيل 
اللجان املشار اليها اعتبارا من 
1 ابري����ل املقبل وفق عدد من 
الضوابط منها مراعاة تقليص 
عدد اللجان بقدر االمكان بحيث 
يكون طلب تش����كيل اللجنة 
وفق احلاجة الفعلية للعمل، 
وان تكون اختصاصات اللجنة 
املطلوب تشكيلها مختلفة في 

حتت شعار »معا قادرون 
على التغيير« تخوض قائمة 
»الطبيب« انتخابات اجلمعية 
الطبية الكويتية لعامي 2013 � 
2015، علما بأن قائمة الطبيب 
تضم عضوية 7 أطباء وهم: 
د.محم���د املطي���ري،  د.أنور 
حياتي، د.م���رزوق العازمي، 
د.ليلى العنزي، د.عبداحملسن 
القريني  الكندري، د.ط���الل 

ود.حصة السنني.
وأكد عضو قائمة »الطبيب« 
د.محمد املطيري أهمية تفعيل 
الدور املهني جلمعية األطباء 
لتحقي���ق أعلى س���قف من 
مطالب ومكتس���بات األطباء 
املهنية لتعزيز مكانة الطبيب 

االجتماعية في املجتمع.
ولف���ت خ���الل املؤمت���ر 
الصحافي الذي اقامته قائمة 
»الطبي���ب« ال���ى أن قائم���ة 
»الطبيب« تنطلق من مختلف 
التخصصات الطبية، مشيرا 
في الوقت نفس���ه ال���ى انها 
تتطلع الى بذل جميع اجلهود 
للوصول الى ما يليق مبهنة 
الطب الذي ينسجم مع عطائها 
وطموحاتها. وأضاف أن هناك 
العديد من املطالب من ضمنها 
اعداد وإقرار كادر فني ومالي 
جديد قام بدراس���ة تفاصيله 
مجموعة من األطباء من أبرز 

د.خالد السهالوي

د.مرزوق العازميد.أنور حياتيد.محمد املطيري

الوطيان: دمج اخلدمات الوقائية للتصدي لألمراض املزمنة 
واالتفاق عليه من قبل دول 
القرار  اإلقليم ملتابعة تنفيذ 
السياسي ملكافحة األمراض 
املزمنة غير املعدية وعوامل 
اخلطورة الصادر في سبتمبر 

عام 2011 من األمم املتحدة.
وقال����ت الوطي����ان ف����ي 
تصريح لها »لقد اس����تمرت 
الورشة التدريبية على مدى 
يومني وكانت تهدف إلى دمج 
سياسات وإجراءات ومفاهيم 
التصدي لألمراض املزمنة غير 
املعدية ضمن البنية األساسية 

الرعاي����ة الصحية  خلدمات 
األولي����ة وأيض����ا إلى وضع 
وتنظيم برامج االكتشاف املبكر 
وعالج هذه األمراض وتعزيز 
دور مراكز الرعاية الصحية 
األولية في هذا املجال. وكشفت 
الوطيان عن تطوير سياسات 
ونظم العمل بالرعاية الصحية 
األولية لتحسني توفير األدوية 
األساسية والتقنيات الطبية 
املناس����بة للتص����دي له����ذه 

األمراض والوقاية منها.
حنان عبدالمعبود  ٭

أكدت مديرة إدارة الرعاية 
الصحي����ة األولية في وزارة 
الصحة د.رحاب الوطيان أن 
ورشة العمل التدريبية ألطباء 
الرعاية الصحية األولية التي 
عقدت خالل زيارة املستشار 
املزمنة  اإلقليمي لألم����راض 
غير املعدية مبنظمة الصحة 
العاملية لش����رق املتوس����ط 
د.ابتهال فاضل والتي عقدت 
منتصف الشهر اجلاري، تأتي 
ضمن التزام الكويت بتنفيذ 
د.رحاب الوطيان ود.ابتهال فاضلاإلطار اإلقليمي الذي وضعته، 

توفر هذه اخلدمة الى مرضى 
القلب، كما كشف عن بدء القسم 
ايضا خالل شهرين بعمل ما 
يسمى بجراحة القلب النابض، 
باالضافة الى عدد من البرامج 
االخرى املهمة في قسم القلب، 
مشيرا الى ان القسم قام بإجراء 
عدد كبير من حاالت القسطرة 

في فترة وجيزة.
وعن اليوم العلمي ألمراض 
الباطنية الذي اقيم صباح اول 
من امس ق���ال اجلاراهلل انه 
حقق استفادة علمية كبيرة 
لكل من شارك فيه، حيث مت 
التطرق فيه لشقني االول هو 
ما مت اجنازه في وحدات قسم 
الباطنية وقسم امراض القلب 
في العام الس���ابق، باالضافة 
الى مناقش���ة بعض االبحاث 
العلمية واملواضيع املهمة التي 
دائما يكون فيها جدل وتكون 
في مناطق رمادية في الطب، 

بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية املصرية

»احملاسبة« يوافق على تأهيل »األميري« بـ 98 مليون دينار

اجلاراهلل: تقنية القسطرة الفورية 
في »األميري« بداية فبراير املقبل

انطالق دورة االستعداد للحوادث اإلشعاعية

»الصحة« تطلب 7 ماليني دينار 
مكافآت لألعمال املمتازة

علمت »األنب����اء« من مصادر صحية مطلعة 
ان وزارة الصحة خاطبت وزارة املالية العتماد 
مكافأة األعمال املمتازة للعاملني في الوزارة بقيمة 
7 ماليني دينار عن السنة املالية 2013/2012، مشيرة 
في الوقت نفسه الى ان وزارة الصحة بانتظار 

موافقة وزارة املالية على هذه املبالغ.
وذكرت املصادر ان وزارة الصحة خصصت 
هذا املبلغ للمساهمة في منح املكافآت ألكبر كم 
من املوظفني املتميزين واحلاصلني على تقييم 

امتياز.
من جهة أخرى، كشفت مصادر صحية مطلعة 
عن اجتماع بني وزارة الصحة وجلنة احلساب 
اخلتامي مبجلس األم����ة صباح اليوم )االثنني( 

بحضور وكيل وزارة الصحة د.خالد السهالوي، 
ووكيل وزارة الصحة املس����اعد للشؤون املالية 
محمد العازمي، باإلضافة الى وكيل وزارة الصحة 
املساعد لش����ؤون اخلدمات م.سمير العصفور 
ملناقشة املالحظات اخلاصة باحلساب اخلتامي 

للوزارة.
من جهة ثانية، وافق ديوان احملاس����بة على 
مشروع تأهيل وبناء وجتهيز وصيانة مستشفى 
األميري مببلغ 98 مليون، كما س����تقوم وزارة 
الصحة حاليا بتقدمي أوراق إنشاء مركز السرطان 
اجلديد الى ديوان احملاسبة ألخذ املوافقات النهائية 

الالزمة للمشروع.
عبدالكريم العبد اهلل  ٭

حيث ان الكل يستفيد ويشارك 
جميع الوحدات حتت قس���م 

الباطنية.
حنان عبدالمعبود  ٭

كشف رئيس قسم امراض 
القلب باملستش���فى االميري 
القسم  ان  د.محمد اجلاراهلل 
سيبدأ في التعامل مع مرضى 
اجللطة القلبية احلادة بتقنية 
القس���طرة الفورية مع بداية 
فبراير املقبل، مشيرا الى أن هذا 
االجراء يسمح بعمل القسطرة 
للمرضى في أي ساعة كانت 
بشكل فوري ومباشر، الفتا 
الى ان القسم قام بوضع خطة 

العمل الالزمة بهذا الشأن.
 وأوضح اجل���اراهلل في 
ان برنام���ج  ل���ه  تصري���ح 
القسطرة املستعجلة المراض 
القلبية احلادة جاء  اجللطة 
نتاج حتضير طويل له، وانه 
بوجوده سيصبح املستشفى 
االميري االول في الكويت الذي 
يقوم بتوفير هذه اخلدمة، كما 
انه سيعد من املراكز القليلة 
على مس���توى اخلليج التي 

 انطلقت صباح أمس أعمال دورة االستعداد 
للحوادث اإلشعاعية التي نظمتها اإلدارة الفنية 
بوزارة الصحة بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية 
املصرية والتي تعقد مببنى إدارة منع العدوى 

مبنطقة الصباح الطبية ملدة أسبوع.
 من جانبها، أكدت خبي���ر الطوارئ بهيئة 
الطاقة الذرية املصرية، واملشرف العلمي على 
برامج الدورة د.سامية رشاد ان الدورة تتمثل في 
التخطيط واالستعداد ملكافحة حاالت الطوارئ 
النووية واإلشعاعية، والتي تهدف إلى تعريف 
املتدربني باألسس العامة للتخطيط واالستعداد 
وعمليات مجابهة احلوادث النووية اإلشعاعية 
عند وقوعها، مشيرة إلى أنه عبارة عن برنامج 
أساس���ي يهتم بتدريب مجموعة من املتدربني 
على أسباب احلوادث واألسس العامة للوقاية 
من اإلش���عاع، وأجهزة الكش���ف عن اإلشعاع، 
وكذلك طرق اس���تخدام سيناريوهات مختلفة 
التلوث  أثناء احل���وادث املختلفة، وح���وادث 
اإلش���عاعي وحوادث النق���ل، وأيضا احلوادث 
أثناء احلرائق املختلفة في املنشآت املستخدمة 

للمصادر املشعة.
وقال���ت في تصريح لها على هامش افتتاح 
الدورة »ان الدورة تقام ملدة أسبوع والتي نأمل 
أن يخرج منها املتدربون على وعي تام باألسس 
العامة التي وضعت من أجلها الدورة، والتي هي 
عبارة عن برنامج أساسي في مجال التخطيط 
واالستعداد، وأشارت الى أن الدورة متثل املستوى 
األول في التدريب، حيث مت تدريب 50 متدربا 
في فترة سابقة، بينما اليوم سيشهد تدريب 50 
متدربا آخرين ليكون هناك 100 متدرب، والذين 
سيتم استخالص عدد منهم ليكونوا مسؤولني 

عن مجابهة احلوادث عند وقوعها.
وحول امكانية تعرض الدول على مختلف 
املستويات للحوادث اإلشعاعية أكدت د.سامية 
رشاد ان هناك ثالثة خطوط عريضة للحوادث 
التي تقع في أي بلد، مبينة أن اخلط األول هو 
التطبيقات داخل الدولة نفسها، وقالت »ان أي 
دولة مهما كانت صغيرة فالبد أن تكون لديها 
تطبيقات بداية من الدول العظمى مثل أميركا 
وفرنس���ا وهما أكثر دولت���ني لديهما مفاعالت 
لتولي���د الكهرباء، وصوال ال���ى بلدان صغيرة 
مثل غانا، والتي قمنا بزيارتها قريبا في مجال 
التخطيط واالستعداد ووجدنا أن عدد وحدات 
العالج باإلشعاعي لديها هي وحدة واحدة فقط، 
وكذلك وحدة أخرى للطب النووي، وهي مقارنة 
بدولة مثل مصر لديها حوالي 70 وحدة للعالج 
باإلشعاع و65 وحدة للطب النووي موزعة في 
أرجاء اجلمهورية، فانها تختلف في مس���توى 
االستعداد فيما بينها كما سيختلف األمر كثيرا 
عن دولة مثل مصر ودولة مثل فرنسا أو أميركا 

مبفاعالت القوى لديهما.
ولفتت رشاد الى أن اخلط الثاني يتمثل في 

االنبعاث عبر احلدود من حادث في بلد مجاور، 
بينما اخلط الثالث يتمثل في سقوط قمر صناعي 
يعمل بالطاقة النووية أو جزء منه على األراضي 

أو املياه اإلقليمية.
وعن الوفد املرافق لها أشارت الى أنه يتكون 
من املنسق العام للبرنامج مع وزارة الصحة في 
الكويت د.محمد أحمد جمعة، ود.محمد رفعت 
ود.حامت عبداهلل الطبيب املسؤول عن اجلوانب 
الطبية في الطوارئ اإلشعاعية وخالل االفتتاح 
ألقت رئيس قسم تطوير األداء املهني باإلدارة 
الفنية د.ياسمني عبد الغفور، كلمة رحبت فيها 
بالضيوف واحلضور، مبينة أن أهمية الدورة 
تكمن في موقع الكويت والتي حتيط بها الكثير 
من الدول التي لديها مفاعالت نووية وبالتالي 
تستدعي تواجد فريق مدرب على مواجهة أي 
خطر إشعاعي أو نووي، وأشارت الى أن هناك 
الكثير من املتواجدين بالدورة يعملون في هذا 
مختلف املجاالت التي تعنى باالستخدام السلمي 
للطاقة النووية أو اإلشعاعية والتي قد يحدث 
بها حوادث تس���رب أو غيره ما يوجب وجود 

فريق مدرب على مواجهة هذه املشاكل.
وفي تصريح لها أشارت عبد الغفور الى أن 
الدورة ته���دف الى تدريب وتأهيل الكوادر من 
العاملني في املهن الطبية املساندة بوزارة الصحة 
وكذلك املستجيبون األولون املعنيون مبواجهة 
خطر تس���رب املواد اإلشعاعية أو النووية من 
جميع وزارات أو هيئات الدولة املختلفة ولهذا 
نهدف الى تدريب أكبر عدد ممكن من هذه الفئات 
ملواجهة أي أخطار قد حتدث في املستقبل، حيث 
هناك أطباء ومس���عفون من الطوارئ الطبية، 
وكذلك فنيون من قسم الطب النووي ومن إدارة 
الوقاية من اإلشعاع أطباء وفنيون ومن وزارات 
الدفاع والداخلية وغيرهم من املستجيبني األولني.  
بدوره ثمن املنس���ق العام للبرنامج مع وزارة 
الصحة في الكويت د.محمد أحمد جمعة التعاون 
املستمر بني هيئة الطاقة الذرية املصرية والكويت 
املتمثلة في وزارة الصحة، وقال »ان وكيل الوزارة 
د.خالد السهالوي له رؤية واضحة في خروج 
مجموعة الطوارئ من حيز املخاطر الكيماوية 
الى املخاطر اإلشعاعية، ولهذا فقد اهتم بتقدمي 
هذه الدورات التي يسعدنا اإلشراف عليها«. من 
جانبه، أكد اخلبير في نقل املواد ذات النشاط 
اإلشعاعي اآلمن، في جمهورية مصر العربية لدى 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية د.رفعت الشناوي 
ان عملية النقل من العمليات املهمة خاصة اذا 
كانت هناك عمليات تلوث حيث تخرج نواجت 
بعد إزالة التلوث ويتم نقلها، ولهذا فان النقل 
يجب أن يتم بطريقة آمنة حتى تصل الى املخازن 
اخلاصة بالنفايات، كما أن وسائل النقل يجب 

أن تتم بأمان حتى ال تقع حوادث تلوث.

حنان عبد المعبود  ٭

د.محمد اجلاراهلل

د.سامية رشاد تتحدث للزميلة حنان عبداملعبودد.ياسمني عبد الغفور

املطيري: 
تفعيل الدور 

املهني للجمعية 
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سقف من مطالب 
ومكتسبات األطباء 

املهنية


