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افتتح املبنى اجلديد إلدارة نظم املعلومات بتبرع من شركة التقدم التكنولوجي وبحضور فؤاد الغامن

العبيدي: ملف صحي إلكتروني موحد جلميع قاطني الكويت

الصحية ف���ي املنطقة الصحية 
إلى أن مميزات أخرى  مش���يرا 
يحتويه���ا املركز منه���ا البنية 
التحتية املهيأة ملشاريع إلكترونية 
أخرى والتي تساهم في توفير 
وسائل االتصال منها النداء اآللي 
وغيرها. كما يحوي املركز أجزاء 
للتحكم واملراقب���ة من الناحية 
املعلومات واألمنية كما يحتوي 
على العمليات اإلس���تراتيجية، 
مش���يرا إلى أهمي���ة املركز في 
اخلدمات اإللكترونية واملعلومات 
وغيرها من الفنيات اإللكترونية 
كما أن املبنى لم يتم االنتهاء منه 
لكن سيتم استكمال البقية خالل 
األربعة األشهر القادمة مشيرا إلى 
ان امللف اإللكتروني في العالج 
الناحية  باخل���ارج جاهز م���ن 
اإللكترونية لكن تشغيله يرجع 

لإلدارة نفسها.

حنان عبدالمعبود  ٭

ومرك���ز املراقب���ة واملتابعة مع 
شاشات للعرض مجهزة بجميع 
االحتياج���ات ومنه���ا بصف���ة 
اساسية االحتياجات االلكترونية 
واالتصاالت باالضافة الى مركز 
العملي���ات اإلس���تراتيجية مع 

شاشات العرض.

مواكبة التقدم التكنولوجي

من جانبه، ق���ال مدير إدارة 
نظم املعلوم���ات صالح باقر ان 
هذا للمركز يعتبر مواكبا للتقدم 
التكنولوجي حيث يحتوي على 
جتهيزات تكنولوجية، مشيرا إلى 
أنه سيتم من خالل هذا املركز ربط 
جميع املرافق الصحية في منطقة 
الصباح الطبية التخصصية من 
خالل ش���بكة االلياف الضوئية 
بهدف احلص���ول على أكبر قدر 
وسرعة لنقل املعلومات الطبية 
سواء كانت صوتية أو ضوئية، 
مبينا أنه مت ربط جميع املرافق 

واس���تكمال التجهيزات الالزمة 
تباعا ومنها البريد االلكتروني، 
ونظ���ام املجلس الطب���ي العام 
اآلل���ي، والبواب���ة االلكترونية 
لوزارة الصحة، والتنظيم اآللي 
ملستش���فيات منطق���ة الصباح 
التخصصية »املرحلة  الطبي���ة 
االولى 16 مستشفى« والتراسل 
االلكتروني للوزارة والنظام اآللي 
لطب االسنان وخدمة االنترنت 
جلميع املستشفيات والنظام اآللي 

ملتابعة املشاريع.
واض���اف العبيدي ان املبنى 
يشتمل على قاعة تشغيل نظم 
املعلوم���ات مبس���احة كبي���رة 
تغط���ي االحتياج���ات احلالية 
واملس���تقبلية والت���ي حتتوي 
على اجهزة الكمبيوتر املركزية 
والتي يرتبط بها انظمة احلاسب 
اآللي املختلف���ة، وقاعة متعددة 
االغراض عن���د املدخل للورش 
العلمي���ة واحملاضرات وغيرها 

االقسام املختلفة مبا في ذلك اقسام 
االشعة والصيدلة واملختبرات 
والتي مت البدء فيها جزئيا وسوف 
يتم اس���تكمال جميع املشاريع 
اآللي���ة تباعا بع���د افتتاح هذا 
املبنى بالنظام اآللي للمستشفيات 
التخصصي���ة مبنطقة الصباح 

الطبية التخصصية.

نظام متكامل

وأض���اف الوزير »هناك عدد 
من االنظمة اآللية التي مت نقلها 
وتشغيلها في املبنى اجلديد، منها 
النظام اآلل���ي للرعاية الصحية 
االولية، املواليد، الوفيات، العالج 
ف���ي اخلارج، العمال���ة الوافدة، 
الفح���ص قبل ال���زواج، ونظام 
التراسل االلكتروني في ادارة نظم 
املعلومات، والنظام اآللي ملراقبة 
الدوام، واالجازات املرضية. مؤكدا 
أنه سيتم تشغيل عدد آخر من 
املش���اريع اآللية بعد االفتتاح، 

قامت به شركة التقدم التكنولوجي 
باالضافة الى االحتياجات االخرى 
من اجه���زة وغيرها ومت خالل 
السنة املالية احلالية ضمن خطة 

التنمية للدولة.

ملف إلكتروني صحي

وأكد الوزير في كلمته ان احد 
اهم املش���اريع الرئيسية لنظم 
املعلوم���ات هو مش���روع امللف 
االلكترون���ي الصح���ي املوحد، 
مبينا أنه س���يكون لكل قاطني 
الكوي���ت ملف صحي الكتروني 
موحد يتم التعامل معه من خالل 
املراكز الصحية س���واء  جميع 
من الرعاية الصحية االولية او 
املستشفيات حيث يتم تسهيل 
تطبيق امللف االلكتروني املوحد 
للمرض���ى وحف���ظ املعلومات 
وتبادلها بسهولة تيسر تداولها 
ب���ن االطباء ومقدم���ي الرعاية 
الصحية والربط املعلوماتي بن 

قال انه »وحرصا منا على كفاءة 
اداء اخلدمة الصحية التي تقدمها 
الدول���ة للمقيمن، والعمل على 
تقلي���ل التكلفة الت���ي تتحملها 
الدولة من خ���الل تطبيق نظم 
املعلومات، وحرصا على انشاء 
شبكة معلومات صحية واسعة 
لربط جميع جهات الوزارة، ودعم 
متخذي القرار واملستخدم بصورة 
دقيقة وسريعة مبا يحقق مصلحة 
املرضى ويعزز الثقة باخلدمات 
الصحية، فقد رأت الوزارة انه من 
الضروري انشاء مبنى متخصص 
لنظم املعلوم���ات يكون مجهزا 
الستيعاب جميع مشاريع نظم 
وتقنية املعلوم���ات من جميع 
الفنية والتش���غيلية،  النواحي 
وادارتها بالصورة الصحيحة، 
والطاقة االستيعابية التي تغطي 
االحتياجات احلالية واملستقبيلة 
مضيفا »ان العمل باملشروع بدأ 
منذ عدة سنوات من خالل تبرع 

افتتح وزي���ر الصحة د.علي 
العبيدي أمس املبنى اجلديد إلدارة 
نظم املعلوم���ات والذي تبرعت 
به ش���ركة التقدم التكنولوجي، 
املقام مبنطق���ة الصباح الطبية 
التخصصي���ة، وق���ال الوزي���ر  
العبيدي ف���ي كلم���ة االفتتاح 
الت���ي ألقاها عقب افتتاح املبنى 
واجلولة الت���ي صاحبه خاللها 
املتب���رع ف���ؤاد الغ���امن ووكيل 
العبد  وزارة الصحة د.ابراهيم 
الهادي، والوكيل املساعد للشؤون 
املالية محمد العازمي، والوكيل 
املساعد للشؤون االدارية مرزوق 
الرش���يدي، والوكيل املس���اعد 
خلدمات طب األسنان، د.يوسف 
الدويري، ومدير منطقة الصباح 
الصحية د.عبد اللطيف السهلي، 
ومدير ادارة نظم املعلومات صالح 
باقر، ومدير ادارة العالقات العامة 
فيصل الدوسري، وعدد من مديري 
املستشفيات واملسؤولن بالوزارة 

)سعود سالم( د.علي العبيدي وفؤاد الغامن واحلضور في جولة على مرافق اإلدارة   د.علي العبيدي يستمع إلى شرح من مدير إدارة نظم املعلومات عن آلية عمل اإلدارة وزير الصحة د.علي العبيدي يتسلم درعا تكرميية من املتبرع فؤاد الغامن

حتديد احتياجاتها من القوى العاملة واملعدات واألجهزة تبدأ من 11 اجلاري وحتى 15 ابريل املقبل

في تصريح له مبناسبة اليوم العاملي للكلى

العبدالهادي: جلنة آللية فتح العيادات 
التخصصية مبراكز الرعاية األولية

العتيبي: 90% نسبة جناح زراعة الكلى
للذين لديهم امكانية االستفادة 

من هذا العالج.
وعن نتائج زرع الكلى قال 
»ان أول زراعة للكلى متت في 
بوسطن بن قوائم متطابقة في 
23 ديسمبر 1954 ويبشر بعهد 
جديد للمرضى الذين يعانون من 
الداء الكلوي مبراحله األخيرة، 
في السنوات مابن 1965 و1980 
زادت نسبة جناح زراعة الكلى 
في السنة األولى من أقل %50 
إلى 60% تقريبا على أس���اس 
الدواء املناع���ي البردنيزلوين 
وأزاثيوبرين. ومع إدخال دواء 
السيكولسبورين في منتصف 
الثمانينيات زاد من نسبة جناح 
زراعة الكلى في السنة األولى إلى 
80%، في ال� 20 السنة املاضية 
مع فهم أفضل لألدوية املثبطة 
للمناعة ومطابقة األنس���جة، 
أصبح جناح زراعة الكلى يصل 

إلى 90% في السنة األولى.

 ٭حنان عبدالمعبود 

اللجن���ة بدراس���ة آلي���ة فت���ح 
العي���ادات التخصصية مبراكز 
الرعاية الصحية األولية وحتديد 
احتياجاتها م���ن التخصصات 
املختلفة »أطباء وهيئة متريضية، 
وفني���ن وإداري���ن« واملعدات 
واألجهزة الطبية وغيرها، على 
ان تعق���د اللجن���ة اجتماعاتها 
بصفة دوري���ة وترفع تقريرها 
لوكيل الوزارة عن عمل اللجنة 
وما تنتهي إلي���ه من توصيات 

ونتائج.

حنان عبدالمعبود  ٭

العتيبي، ع���ن اقامة االحتفال 
باليوم العامل���ي للكلى والذي 
الكلى  أم���راض  تنظمه رابطة 
الكويتية مشيرا إلى أن التركيز 
هذا العام سينصب على موضوع 

زراعة الكلى. 
وقال العتيبي في تصريح له 
»اليوم العاملي للكلى واحملدد له 
8 اجلاري يتيح فرصة للتأمل 
في جناح زراعة الكلى كعالج 
الكلوي  لنهاية مرحلة املرض 
)الداء الكلوي مبراحله األخيرة( 
الذي يفوق غس���يل الكلى في 
نوعية وكمية احلياة والفاعلية 
من حيث تكلفة العالج. ومع أن 
ع���الج زرع الكلى هو األفضل 
واألرخ���ص، فهو ليس العالج 
املهيمن للفش���ل الكلوي وذلك 
لوجود عوائ���ق عاملية متنع 
الغسيل  استبدال كل عالجات 
بالزراعة. مشيرا الى أن اليوم 
العاملي للكلى هو دعوة لتقدمي 
العالج ملليون مريض فش���ل 
كلوي مزمن سنويا في العالم 

أصدر وكي���ل وزارة الصحة 
د.إبراهيم العبدالهادي قرارا إداريا 
يقضي بتش���كيل جلنة لوضع 
آلية فتح العيادات التخصصية 
مبراكز الرعاية الصحية األولية 
القوى  وحتديد احتياجاتها من 
العاملة واملعدات واألجهزة على 
ان يتولى الوكيل املساعد للشؤون 
الفنية د.خالد السهالوي رئاسة 
اللجنة وعضوية مديري إدارات 
الرعاية الصحية األولية، وإدارة 
التجهيزات الطبية، واملستودعات 

الطبية ومديري املناطق.
ونص القرار على ان تختص 

أعلن رئيس قس���م أمراض 
العيس���ى  الكلى مبركز حامد 
لزراع���ة األعض���اء د.ترك���ي 

د.إبراهيم العبدالهادي

د.تركي العتيبي

»أطباء األسنان« تستعد 
ملؤمترها العاملي الـ 16

ختام مؤمتر رابطة الطب النووي

أعلن عضو مجلس إدارة جمعية أطباء األسنان الكويتية 
ورئيس اللجنة العلمية لمؤتمر طب األسنان العالمي 
السادس عش����ر، د.سعود العنزي، عن انعقاد المؤتمر 
تحت عنوان »المس����تقبل في طب األسنان« في الفترة 
من 17 الى 19 مارس الجاري.  وقال العنزي في تصريح 
ل����ه ان البرنامج العلمي 
للمؤتمر يشتمل على ورش 
عمل، ومحاضرات حول 
العالمية  المس����تحدثات 
يلقيها محاضرون عالميون 
مميزون من مختلف الدول 
المتقدمة وكذلك محاضرون 

محليون من الكويت.
العن����زي أن  وذك����ر 
المؤتمر سيشهد مناقشة 
األف����كار  م����ن  العدي����د 
والتطورات المستقبلية في 
شتى مجاالت طب األسنان. 
مؤكدا أن اللجن����ة العلمية للمؤتمر حرصت على فتح 
المجال وحث المحاضرين المحليين من األطباء الكويتيين 
والمقيمين على تقديم أوراق عمل خالل محاضراتهم، 
وقال: »تم تقديم الدعوة للمحاضرين المحلين لتقديم 
األوراق منذ شهر سبتمبر الماضي، وقد تم تمديد فترة 
التقديم مرتين الستيعاب أكبر عدد من المحاضرين من 
الكويت. واختتم العنزي مؤكدا حرص الجمعية على 
تطوير مس����توى األطباء مم����ا ينعكس باإليجاب على 

مستوى وخدمة طب األسنان بالكويت.
 وذك����ر أنه يمكن لألطباء الراغبين في متابعة آخر 
أخبار الجمعية الدخول الى الحساب الرسمي على موقع 

.KDA_Media @ توتير
حنان عبدالمعبود  ٭

اختتم أمس املؤمتر الس����نوي الثاني لرابطة الطب 
النووي الكويتية والذي عقد في فندق ميسوني ونظمه 
مجلس أقسام الطب النووي ورابطة الطب النووي الكويتية 
في الفترة من 5 الى7 مارس اجلاري حتت عنوان »آخر 
املستجدات في تكنولوجيا التصوير النووي وتطبيقاتها 
في مجال القلب«. وأكد رئيس مجلس أقسام الطب النووي 
ورئيس املؤمتر د.مس����عود محمد في تصريح له على 
هام����ش حفل اخلتام أن املؤمتر اش����تمل على محورين 
مهمن هما تطبيقات الطب الن����ووي في مجال أمراض 

القلب، والتصوير الهجن واجلزيئي. 
وأضاف أن احملاضرين واملشاركن أشادوا مبستوى 
التنظيم والقيمة العلمي����ة للمؤمتر، خصوصا حلقات 
النقاش العلمية حيث مت استخدام نظام املشاركة التفاعلي 
للحضور بشكل فعال مما ساهم في االستفادة من املواد 
العلمية التي مت نقاش����ها، كما مت عمل برنامج اجتماعي 
لل����زوار األجانب والذين يزورون الكويت للمرة األولى 

تضمن زيارة بعض األسواق التراثية في املباركية.
وبن د.مسعود أهم التوصيات التي انبثقت من هذا 
املؤمتر وهي: العمل على توفير أحدث أجهزة التصوير 
الهجن واجلزيئي املطابقة للمواصفات العاملية في جميع 
أقسام الطب النووي في الكويت ملا في هذه األجهزة من 
فاعلية كبيرة في تشخيص األمراض، العمل على تشكيل 
جلان تقوم بكتابة بروتوكوالت موحدة مطابقة للمعايير 
العاملية في تشخيص أمراض القلب وقصور الشراين، 
تطوير الطواقم الطبية بشكل مكثف في مراكز عاملية على 
األجهزة احلديثة خاصة في مجال التصوير البوزوتروني 
الهجن، احلاجة إلى توفير نظائر مشعة حديثة تستخدم 
عامليا في تشخيص أمراض مختلفة أهمها األورام، أهمية 
التعاون والتوأمة مع أقس����ام الطب النووي في كل من 

اخلليج العربي والدول املتقدمة.
حنان عبدالمعبود  ٭

»كان« تطلق حملة »أعيدي التفكير«
 حول سرطان عنق الرحم برعاية حصة السعد

عوامل نجاحها بنشر التوعية 
في محيط أسرته لألم أو األخت 
او الزوجة وان الرس���الة التي 
نسعى ألن تصل للجمهور ان 
التوعية واالكتشاف المبكر ينقذ 
المرأة من سرطان عنق الرحم 
خاصة ان هذه الحملة تهدف الى 
المرض  الوعي بأعراض  نشر 
كما تسعى لنشر الوعي بطرق 
الوقاية واالكتشاف المبكر وبين 
الصال���ح ان الخطة اإلعالمية 
المصاحبة للحملة روعي فيها ان 
تشمل وسائل االتصال المختلفة، 
وذلك لتغطي شرائح المجتمع 
المختلف، حيث ستشتمل على 
تغطية تلفزيونية وصحافية 
وإعالنات خارجي���ة وتوزيع 
النشرات التوعوية عبر وسائل 
االتصال الحديثة مثل الرسائل 
القصيرة والبريد اإللكتروني 
وشبكات التواصل االجتماعي، 
المحاضرات  ال���ى  باالضاف���ة 
والندوات التي ستعقد في بعض 
الجهات الحكومية والمدارس، 
كم���ا س���يتم توزي���ع الهدايا 
والنشرات التوعوية من خالل 
المجمع���ات الكبرى بالكويت، 
ووجه ش���كره لوزارة الصحة 
ممثلة في إدارة تعزيز الصحة 
لتعاونها الدائم مع حملة »كان« 
كما شكر شركة جالكسو سميث 
كالين لمشاركتها في رعاية هذه 

الحملة. 

مدي���ر إدارة تعزي���ز الصحة 
ود.غالي���ة المطي���ري مراقب 
ب���إدارة تعزي���ز الصحة، كما 
يشارك د.وليد الجسار رئيس 
أقسام النساء والوالدة، وتستمر 
الحملة لمدة ش���هر تبدأ من 11 
الجاري وحتى 15 ابريل المقبل، 
وصرح د.خالد الصالح نائب 
رئيس مجلس اإلدارة بأن هذه 
الحملة التوعوية تحمل رؤية 
مهمة لخصها في عبارة »تعالوا 
نتعرف على سرطان عنق الرحم 
من أج���ل كل امرأة، كل أم، كل 
زوجة، كل أخت«، وأضاف ان 
الكثيرين يعتقدون ان االهتمام 
بهذه الحملة من جانب النساء 
ولكن الحقيقة ان كل إنس���ان 
يهتم بهذه الحملة سيكون من 

تحت شعار »أعيدي التفكير« 
تطلق الحملة الوطنية للتوعية 
بمرض السرطان »كان« حملة 
توعوية حول س���رطان عنق 
الرحم ترعاها الشيخة حصة 
السعد الرئيس الشرفي لالتحاد 
الخليجي لمكافحة الس���رطان 
إدارة تعزيز  وبالتعاون م���ع 
الصحة بوزارة الصحة وشركة 
جالكسو س���ميث كالين، كما 
يش���ارك بها عدد م���ن األطباء 
الكويتيين مثل د.عبير البحوة 

د.خالد الصالحالشيخة حصة السعد

د.سعود العنزي

جميع املراكز الصحية 
تتعامل مع امللف 

سواء من رعاية أولية 
أو مستشفيات لتبادل 

وتداول املعلومات 
بسهولة

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

آل حوحو الگرام
ومن احلاج/ حسان وفيق حوحو

لـــوفـــــــاة �ملغفـــــور لــه بـــــاإذن �هلل تعـالــــى 

والــــده
املرحوم/ وفيق مصطفى حوحو

تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن


