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الخدمات تقتصر على العاملين في القطاع الخاص عبر 15 مركزاً في المرحلة األولى مطلع 2017

ً »الصحة«: رفع الضمان الصحي للوافدين من ٥0 إلى 130 دينارا
حنان عبدالمعبود

أكــدت وزارة الصحة امس 
حرصها على تشــجيع خدمات 
القطاع الصحي اخلاص وتسهيل 
اجراءات منح التراخيص الالزمة 
ملقدمي اخلدمات الصحية وتبني 
مبادرات الشــراكة مــع القطاع 

اخلاص في هذا املجال.
جاء ذلك في تصريح أدلى به 
وكيل الوزارة املساعد لشؤون 
اخلدمات الطبية األهلية د.محمد 
اخلشــتي على هامش انطالق 
مؤمتــر الكويت الثاني للتأمني 
واالستثمار في القطاع الصحي 
الذي يســتمر يومني مبشاركة 
شركات خليجية وخبراء دوليني. 
وأوضح اخلشتي ان شركة 
مستشــفيات الضمان الصحي 
للوافدين )ضمان( بصدد انشاء 
وتنفيذ ثالثة مستشــفيات في 
محافظات اجلهراء والفروانية 
واألحمــدي فــي اطــار خطتها 
لتقــدمي خدماتهــا الصحيــة.  
وأضــاف ان »ضمان« ســتقدم 
خدماتها للوافدين عبر ١5 مركزا 
للرعاية الصحية األولية وذلك 
خــالل مرحلتهــا االولى مطلع 
٢٠١7، مبينا انها ستحدث نقلة 
نوعية في فلسفة تقدمي الرعاية 
الصحية احلكومية للمقيمني.  
وذكر اخلشــتي انه مع تدشني 
مشــروعي »عافيــة« للتأمــني 
الصحي للمتقاعدين و»ضمان« 
ســتزداد مســؤوليات الوزارة 
في عمليات الرقابــة واملتابعة 
والتدقيــق انطالقا من حرصها 

علــى تقــدمي افضــل اخلدمات 
الصحية، الفتا الى سعي وزارة 
الصحة لرفع السعة السريرية 
في مستشفيات القطاعني العام 
واخلــاص الــى ١5 الف ســرير 
بحلــول عــام ٢٠٢٠ مقارنة بـ7 
آالف سرير حاليا بالقطاع العام 
وألف سرير باخلاص. وبني ان 
حجم الطاقة االستيعابية احلالية 

الصحي )ضمان( د.احمد الصالح 
ان املشروع سيدخل حيز التنفيذ 
على مرحلتني االولى في الربع 
االول مــن ٢٠١7 وذلك من خالل 
مراكز الرعاية الصحية االولية 
فيما ســيدخل التطبيق الكامل 
للمشروع نهاية ٢٠١٩.  وذكر ان 
اخلدمات املقدمة عبر »ضمان« 
ستقتصر على الوافدين العاملني 

مبستشفيات الكويت تبلغ ثالثة 
أســرة لكل ١٠ آالف شخص في 
حني تبلغ في فرنسا ثمانية أسرة 
لكل ١٠ آالف شخص، معربا عن 
أمله في إيصال قدرتها احمللية 
إلى 7 أسرة لكل ١٠ آالف شخص.

من جانبه، قال عضو مجلس 
االدارة الرئيس التنفيذي ملشروع 
شركات مستشــفيات الضمان 

في القطاع اخلــاص، مبينا ان 
اجمالي املستفيدين من املشروع 
يبلــغ مليوني وافــد دون فئة 
»اخلدم«.  ومع تطبيق التأمني 
الصحي للوافدين ســيتم رفع 
قيمة الضمان الصحي املعمول به 
حاليا من 5٠ دينارا الى ١3٠ دينارا 
سنويا، مؤكدا ان هذا املبلغ »ال 
يحقق القيمة الفعلية للخدمات 

الصحية املقرر تقدميها«. 
وأوضح ان شركة »ضمان« 
متثــل منوذجــا تنمويــا فاعال 
للشــراكة بني القطاعــني العام 
واخلــاص، الفتا الى انســجام 
خطط الشركة مع »رؤية الدولة 
٢٠35« الهادفة الى تنويع مصادر 
الدخل وتطوير وتنمية األسواق 
وتخفيــف العــبء املالــي على 

اخلدمات واملؤسسات احلكومية 
ورفع نســبة مســاهمة القطاع 
اخلــاص فــي مجــال اخلدمات 
الصحيــة.  وأفــاد الصالح بأن 
»ضمان« تســعى جاهدة لرفع 
مستوى جودة اخلدمات الصحية 
املقدمــة عبــر تطويــر الكوادر 
وتعزيز نظــام الرعاية محليا 
وتطوير البنى التحتية وتطبيق 
احدث املعايير ورفع مســتوى 
الكفاءة واجلودة لتشغيل وإدارة 
ومتويل هذا املجال.  ولفت الى 
ان الشــركة تســلمت االراضي 
املخصصــة لها ضمــن برنامج 
خطة التنمية لبناء املستشفيات، 
موضحا انها بصدد االنتهاء من 
اعمــال التصاميم والتراخيص 
استعدادا للبدء الفعلي في اعمال 
املقــاوالت والبناء على ان تبدأ 
عمليات التشغيل وفقا للبرنامج 
واخلطة الزمنية املتفق عليها مع 
وزارة الصحــة.  وبني الصالح 
ان ادارة الشركة رسمت مالمح 
خريطة الطريق ملسار »ضمان« 
ملدة اربع سنوات قادمة، موضحا 
ان االنتهاء من بنــاء املنظومة 
الصحية للشركة سيكون بنهاية 
٢٠١٩ على ان تدخل اخلدمة بشكل 
تدريجي.  وذكر ان الشركة تعكف 
حاليــا على دراســة العديد من 
الفرص االستثمارية ذات اجلدوى 
وتسعى لتأسيس شراكات فعالة 
مع الشركات احمللية املختصة 
لالســتفادة مــن خبراتهــا في 
مجــاالت املختبــرات واألدوية 
ومراكز التشــخيص واملعدات 
الطبية وتكنولوجيا املعلومات.

)قاسم باشا(د.محمد اخلشتي متوسطا عددا من املشاركني في املؤمتر  د.محمد اخلشتي متحدثا خالل املؤمتر  

شركة مستشفيات 
الضمان الصحي 

للوافدين بصدد إنشاء 
3 مستشفيات 

في اجلهراء 
والفروانية واألحمدي 

رفع السعة السريرية 
في مستشفيات 
القطاعني العام 
واخلاص إلى 15 

ألف سرير 
بحلول 2020 

حريصون على 
تسهيل إجراءات منح 

التراخيص للقطاع 
الصحي اخلاص

الوطري: زيادة 
فاتورة الكهرباء 

ورفع سعر البنزين 
والنقص احلاد 

في العمالة أبرز 
املشاكل

نظمت ندوة عن مشاكل المزارع الكويتي

»الزراعة«: شركتان في الوفرة والعبدلي لتسويق املنتج احمللي
بشرى شعبان

كشــف رئيــس الهيئــة 
العامــه لشــؤون الزراعــة 
والثروة السمكية م.فيصل 
احلســاوي عن عزم الهيئة 
افتتاح شركتني في منطقتي 
الوفرة والعبدلــي تؤمنان 
وتنظمــان عملية تســويق 
املنتج احمللي باإلضافة إلى 
وجود استشاريني وخبراء 
حتــت إشــرافها وتطبيقــا 
الفــاو  منظمــة  التفاقيــة 

الزراعية.
جــاء ذلــك علــى هامش 
النــدوة التــي نظمها احتاد 
املزارعني مســاء أمس حول 
احللول املطروحة ملشــاكل 
املزارعني حول قرار اخلمس 
ســنوات للحيازة الزراعية 
ومناقشــة الدعــم الزراعي 
والعمالــة  والتوســعات 
الزراعية وتخفيض ســعر 

الكهرباء.
وأضاف ان هيئة الزراعة 
تبذل قصارى جهدها وتعمل 
اللوائــح واألنظمة  وفــق 
املتبعة في الدولة لتنفيذ 
مطالب املزارعني الرامية إلى 
تنمية الزراعة وتطويرها 
في البالد معربا عن شكره 

لكل املزارعني املنتجني.
ان  وقــال احلســاوي 
الهيئة ال تستطيع وحدها 
املشــاكل  جميــع  حــل 
التــي مير بها  واملعوقات 
املزارع وإمنا هناك جهات 
مرتبطة معهــا وما علينا 
ســوى املطالبة الصادقة 
بتوفير اخلدمات للمزارعني 
وتقــدمي كل العون املمكن 
لهم ومستعدون ملزيد من 
التنسيق مع اجلهات التي 
متثــل املزارعــني وتوفير 
الضروريــة  اخلدمــات 
لهــم. ونحــن فــي الهيئة 

واحتــاد املزارعــني هدفنا 
واحد وهــو تنمية الثروة 
الزراعيــة وتطويرها في 
بالدنا وكلنا صادقون في 
املســعى والهدف، مشيرا 
الى انه قريبا جدا سنقوم 
بافتتــاح مكتــب يختص 
بإجناز معامالت كبار السن 
وذوي االحتياجات اخلاصة 

في مبنى هيئة الزراعة.
أعــرب  جانبــه،  مــن 
املزارعني  رئيــس احتــاد 
هادي الوطري عن شكره 
وامتنانه للجهود املبذولة 
مــن قبــل رئيــس هيئــة 

الزراعة م.فيصل احلساوي 
املزارعني والقطاع  بدعمه 
الزراعي بشكل عام، الفتا 
الــى ان من ابرز املشــاكل 
التي عصفت باملزارع خالل 
الفترة املاضية هي زيادة 
فاتورة الكهرباء ورفع سعر 
البنزين والنقص احلاد في 

العمالة وغيرها.
النائــب  قــال  بــدوره، 
الســابق عبداهلل املعيوف 
ان شــريحة املزارعني هم 
من يحتاجون إلى املساعدة 
والوقــوف الــي جانبهــم 
خصوصــا أنهــم هــم من 
يقومــون بتأمــني األمــن 
الغذائي لذلك يجب علينا 
توفير كل الدعومات لهم، 
مضيفــا أن هنــاك بعض 
املعوقــات التــي يواجهها 
املزارع الكويتي وحتتاج إلى 
وقفه جادة من املسؤولني.
وشــدد املعيــوف على 
ضرورة حتــرك احلكومة 
بتوفير اإلمكانيات للمزارع 
ودعمه ماديا حتى يستطيع 
االستمرار في الزراعة ليس 
فقط للوصول إلى االكتفاء 
الذاتــي بالســوق احمللي 
فقط وإمنا يصل األمر إلى 

تصدير منتجه خارجيا.

املتحدثون خالل الندوة

»الرعاية االجتماعية« يستضيف 
حملة الوقاية من سرطان الثدي

بشرى شعبان 

أكدت الوكيل املســاعد لقطــاع الرعاية االجتماعية 
د.فاطمــة املال حرص وزارة الشــؤون على املشــاركة 
في كل األنشــطة واملناســبات الوطنية واالجتماعية، 
وشــددت في كلمــة خالل رعايتها املعرض والنشــاط 
التوعوي الذي نظمه قســم العالج الطبيعي في مركز 
الطب التأهيلي ضمن فعاليات الشهر العاملي للتوعية 
بســرطان الثــدي والذي ينظم من قبــل ادارة الصحة 
حتت شــعار »الكشف املبكر ينقذ حياتك« على أهمية 
الكشف الدوري للوقاية من السرطان، مؤكدة إمكانية 
مقاومة املرض واحلد من انتشــاره عبر زيادة الوعي 
والفحص الدوري املبكر كما ان االكتشاف املبكر يزيد 

من نسب الشفاء ويسهل العالج.
وأضافت ان مشاركة املركز الطبي في هذه الفعالية 
تأتي بهدف نشر الوعي بني موظفات القطاع، موضحة 
ان حمــالت التوعية في قطاع الرعايــة االجتماعية ال 
تقتصر على شهر او حملة بل مستمرة على مدار العام 
وتشمل كل انواع التوعية االجتماعية والصحية، وهذا 
من ضمن خطة عمل القطاع السنوية، وقد جالت الوكيلة 
يرافقهــا عدد من مديــري إدارات القطاع على املعرض 

الصاحب للنشاط.

د.فاطمة املال متوسطة احلضور 

توقع الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال في الشركة 
الكويتية للعلوم احلياتية، إحدى شركات الوطنية 

ملشاريع التكنولوجيا، اململوكة للهيئة العامة لالستثمار 
د.مساعد الرزوقي أن يسجل اقتصاد الرعاية الصحية 

في دول مجلس التعاون اخلليجي منوا قويا قي 
السنوات املقبلة.  ورجح خالل كلمته في املؤمتر أن 

تصل قيمة العالج الطبي وأنشطة املستشفيات وأنشطة 

الصحة البشرية املساعدة في اخلليج إلى 71 مليار 
دوالر بحلول 2020، مسجلة بذلك زيادة قدرها 76% من 

القيمة التي حققتها عام 2015 والتي بلغت 40.3 مليار 
دوالر، مشيرا إلى أن تزايد عدد السكان، ودميوغرافية 

الشيخوخة، والسياحة العالجية، واملبادرات التي تقودها 
احلكومة لتوفير خدمات الرعاية الصحية املميزة من 

احملركات الرئيسية التي أسهمت في هذا النمو. وقال ان 

السنوات املقبلة ستشهد منوا سريعا في قطاع الرعاية 
الصحية، والذي سيعكس االستثمارات الضخمة في 

البنية التحتية لقطاع الرعاية الصحية في البالد، وهذا 
سيوفر العديد من الفرص لكل من املؤسسات احمللية 
والدولية التي تعمل في بناء ومتويل منشآت الرعاية 

الصحية وتوفير خدمات التامني الصحي اخلاص ملوازنة 
الصرف احلكومي على اخلدمات الصحية.

71 مليار دوالر قيمة العالج واألنشطة الصحية خليجيًا بحلول 2020


