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خالل مشاركته في االحتفال بالعيد الوطني النمساوي

اخلبيزي: ال تقدم بني »اخلليجي« و»األوروبي« حتى اآلن 
حول إقامة املنطقة احلرة بني املجموعتني

هن���اك احزاب ف���ي الكويت كما 
في باقي البل���دان حيث انه في 
النمس���ا تتناف���س األحزاب في 
االنتخابات وكذلك توفر حرية 
الصحافة واإلعالم حيث يسمح 
لها بتغطية جميع املوضوعات 
اذن هي دولة دميوقراطية وهذا 
ما الحظته« اال انه لفت الى انه 
ال يس���تطيع احلكم او التحدث 
عن املسيرات او املظاهرات التي 
حدثت في اآلونة االخيرة »ألنه 

ليس عملي«.

أدنى معدل بطالة أوروبيًا

النمساوي  وحتدث السفير 
عن بالده حيث ق���ال »منذ عام 
1995 ونحن اعضاء في االحتاد 
األوروبي، وبالدنا واحدة من أغنى 
دول أوروب���ا والعالم، من حيث 
الناجت احمللي اإلجمالي للفرد في 
النمسا حيث حتتل املرتبة الثالثة 
في االحتاد األوروبي والثامنة في 
العالم ولديها أدنى معدل بطالة في 

االحتاد األوروبي بنسبة %4«.
اال ان���ه لفت ال���ى ان األداء 
االقتصادي اجليد لبالده ال شك 
انه يتأثر باألزمة املالية احلالية 
ولكن مع ذلك اقتنعت احلكومة 
النمساوية بأن ما يسمى بأزمة 
اليورو ال تضع االحتاد األوروبي 
في خط���ر، وتلت���زم احلكومة 
النمساوية بجميع اإلصالحات 
الالزمة، مش���يرا الى ان االحتاد 
األوروبي عليه القيام بهذا من أجل 
التغلب على األزمة واالستمرار في 
أن يكون احتاد السالم واالزدهار 
االقتصادي والرفاه االجتماعي.

بيان عاكوم  ٭

وجود اعداد كبيرة من السياح 
الكويتيني يزورون النمسا سنويا 
»وهذا ما يعزز العالقات الثنائية 

بني البلدين«.

 عالقات ممتازة

م���ن جهت���ه اك���د الس���فير 
النمس���اوي لدى البالد اولريخ 
فران���ك ان الكوي���ت والنمس���ا 
تتمتعان بعالقات ممتازة يعود 
تاريخها إلى عام 1979 مشيرا الى 
ان كال من البلدين يشتركان في 
انهما دولتان صغيرتان نسبيا من 
حيث احلجم والسكان ولكنهما 
منفتحتان وملتزمتان باحلوار 

السياسي والرفاه االجتماعي.
واذ ذكر بأهمية الزيارة التي 
قام بها الرئيس النمساوي الى 
الكوي���ت عام 2009 بني ان آالف 
الكويتي���ني يزورون  الس���ياح 
النمسا للتمتع بالثقافة والطبيعة 

هناك.
النش���اطات  وباحلديث عن 
الثقافية التي نظمتها السفارة ذكر 
انهم اقاموا الكثير من األمسيات 
الكوي���ت لتقريب  الثقافية في 
الشعبني، كاشفا عن سعيهم القامة 
أمسية موسيقية منساوية كما بني 
انه سيبذل أقصى جهده حملاولة 

التقريب الثقافي بني الشعبني.

 برلمان منتخب وقوانين تحترم 
حقوق اإلنسان

وردا عل���ى س���ؤال عن رأيه 
في الدميوقراطية الكويتية قال 
»الكويت لديه���ا برملان منتخب 
وقوانني وحتترم حقوق اإلنسان 
كما تنظم االنتخابات في األول 
من ديس���مبر املقبل ولكن ليس 

ادارة اوروبا في  أكد مدي���ر 
وزارة اخلارجية الس���فير وليد 
اخلبيزي عدم حصول اي تقدم 
حتى اآلن بني دول مجلس التعاون 
اخلليجي واالحت���اد االوروبي 
بش���أن اقامة منطق���ة حرة بني 
املجموعتني، مشيرا الى انهم اآلن 
بصدد التحضير لالجتماع العربي 
� األوروبي املقرر عقده في نوفمبر 
اجلاري، مشددا على أهمية هذا 
االجتماع كونه سيناقش قضايا 
التعاون  ال���ى جان���ب  املنطقة 

االقتصادي بني املجموعتني.
وعلى هامش مش���اركته في 
االحتفال بالعيد الوطني النمساوي 
الذي نظمته الس���فارة منذ ايام 
الروضة  الس���فارة في  في مقر 
ذك���ر اخلبيزي وجود تش���اور 
الكويتية  القيادتني  مستمر بني 
والنمساوية بخصوص القضايا 
الس���اخنة في املنطقة والعالم 
الى جانب تأييد النمسا للطرح 
الكويتي في احملافل الدولية في 

مختلف القضايا.
وذكر ان النمسا كانت تترأس 
مجلس األمن والكويت تترأس 
مجلس التعاون اخلليجي وكان 
هناك تنسيقا مستمرا بني البلدين 
»فمواقف النمس���ا متوافقة مع 
مواقف مجلس التعاون في جميع 

القضايا«.

تعاون وتبادل تجاري

وكان اخلبي���زي عب���ر عن 
س���عادته للمش���اركة في العيد 
الوطني للنمسا مشيرا الى »انها 
دولة صديقة ومن الدول الغنية 
بالرغم من صغر مساحتها وهي 
األقل تضررا جراء األزمة األوروبية 
ولها دور فاعل في محاولة انقاذ 
ال���دول املتعثرة اقتصاديا واقل 
الدول في مستوى البطالة« واصفا 
عالقة الكويت معها ب� »اجليدة 
جدا« حيث يوجد »تبادل جتاري 
جيد وتعاون في جميع املجاالت 
الى جانب اتفاقيات موقعة بني 
البلدين في مجاالت مختلفة منها 
القطاع الصحي ومنع االزدواج 

الضريبي«.
الى وج���ود تبادل  وأش���ار 
للزيارات على مستوى رفيع بني 
مسؤولي البلدين وآخرها زيارة 
الرئيس النمساوي الى البالد عام 
2009 معتبرا اياها زيارة مهمة 
حيث تلتها زيارات جتارية عدة.. 
وبني ان حجم التبادل التجاري بني 
البلدين وصل لنحو 130 مليون 
دينار متحدثا عن اس���تثمارات 
مباش���رة في قط���اع املؤمترات 
والسندات والبورصة الفتا الى 

)متني غوزال( السفير وليد اخلبيزي مشاركا السفير النمساوي أولريخ فرانك قطع كعكة االحتفال 

خالل أمسية »الهند املذهلة« بالتعاون مع املكتب السياحي الهندي ـ دبي

ميهتا: الترويج للسياحة بني الكويت والهند
يضيف بعدًا جديدًا للعالقات الثنائية بني البلدين

هذا وق����د مت عرض مجموعة 
متنوع����ة من احل����رف اليدوية 
الهندية من قبل معرض التراث 
الهندي ف����ي الكويت. كما قامت 
الطي����ران املش����اركة  ش����ركات 
الهندي، خطوط  الطيران  وهي: 
جت اجلوية، اخلطوط اجلوية 
الكويتية وطيران العربية، بعرض 
منتجاتها. كما كان هناك سحب 
على عدد من اجلوائز خالل هذا 
احلدث، منه����ا 4 جوائز مكونة 
من تذاكر سفر وعودة لقطاعات 
من الكوي����ت الى الهند والتي مت 
تسليمها للفائزين من بني احلضور 
من ش����ركات صناعة السياحة 
واإلعالم من قبل سفير جمهورية 
الهند وممثلي شركات الطيران. 
وتذاكر السفر هذه برعاية شركات 
الطيران املشاركة، حيث قام كل من 
الطيران الهندي واخلطوط اجلوية 
الكويتية وطيران العربية بتقدمي 
تذكرة سفر واحدة من كل منها 
بينما قامت خطوط جت اجلوية 

بتقدمي تذكرتي سفر اثنتني.

بتقدمي ع����رض مفصل مع صور 
ومقاطع ڤيدي����و حول مجموعة 
واس����عة م����ن الف����رص اخلالبة 
للسياحة في الهند، والتي تشتمل، 
ضمن جملة أمور، على النباتات 
البرية،  واحليوانات، واحلي����اة 
التراثي����ة، والفنادق  واملواق����ع 
مبا ف����ي ذلك الفن����ادق التراثية 
والفنادق الفخمة، والش����واطئ، 
والقط����ارات الفاخ����رة، واإلقامة 
الفخمة، واملناطق النائية، وسياحة 
املغامرات، مبا في ذلك التجديف 
باألمواج العاتية، وتسلق اجلبال، 
والتزل����ج، والس����ياحة الطبية، 
واملراكز الصحية، واالس����تمتاع 
الكثير. وقد  بالتسوق، وغيرها 
أكد ان لدى الهند الكثير لتقدمه 
ويتوافق مع رغبات اجلميع. وقد 
طلب من ممثلي صناعة السياحة 
في الكوي����ت الذين حضروا هذا 
القي����ام بالترويج للهند  احلدث 
كوجهة سياحية. وقد ذكر ان أكثر 
من 6.29 ماليني سائح أجنبي قد 
قاموا بزيارة الهند في عام 2011.

قامت سفارة جمهورية الهند 
لدى الكويت وبالتعاون مع املكتب 
السياحي الهندي - دبي، بتنظيم 
أمس����ية بعنوان »الهند املذهلة« 
في فندق كراون بالزا مساء أمس 
األول من أجل ترويج السياحة الى 
الهند. وقد قام بافتتاح االحتفال 
سفير الهند لدى الكويت ساتيش 
ش����اند ميهتا، وهذا، وقد شارك 
في هذه األمسية كل من الطيران 
الهن����دي وخطوط جت اجلوية، 
واخلط����وط اجلوي����ة الكويتية 
العربي����ة والتي تقوم  وطيران 
الى  جميعها بتش����غيل رحالت 
الهند من الكويت، باإلضافة الى 
وكالء سفريات وشركات تشغيل 
رحالت سياحية. كما شارك في 
هذا احلدث وكالة الديرة للسفر 
والس����ياحة من دبي، باإلضافة 
الى التراث الهندي وهي ش����ركة 
محلية تتعامل في احلرف اليدوية 
الهندية. وقد حضر هذا احلدث 
أكثر من 90 ممث����ال من منظمي 
الرحالت السياحية اإلعالميني من 
الكويت. وبعد الكلمة االفتتاحية 
التي ألقاها السفير، قام فيكاس 
رستغي، املدير اإلقليمي للمكتب 
السياحي الهندي في دبي، بتقدمي 
عرض مفصل حول السياحة في 
الهند. وقام أجاي سينها، مدير 
الطي����ران الهندي ف����ي الكويت، 
بالتعري����ف مبوق����ع الطي����ران 
الهندي على الشبكة اإللكترونية 
للتخطيط للجوالت الس����ياحية 

وطريقة احلجز.
وفي كلمته، أش����اد س����فير 
جمهورية الهند بالعالقات الثنائية 
بني الهن����د والكوي����ت وأواصر 
الصداقة والتفاهم العميقة التي 
تربط بني شعبي البلدين، وذكر 
انه وعبر ترويج الس����ياحة من 
الهند ستتم إضافة  الى  الكويت 

بعد جديد للعالقات الثنائية.
وقد قام املدير اإلقليمي للمكتب 
السياحي الهندي فيكاس رستغي 

ميهتا يسلم جائزة ألحد الفائزين

 اإلسالم في النمسا 
وتطرق الى عالقات بالده مع 

العالم اإلسالمي وخصوصا الدول 
العربية، مشيرا الى ان لديهم 

عالقات ودية وقوية في جميع 
املجاالت تقريبا، مؤكدا ان اإلسالم 

في النمسا يعرف على انه دين 
رسمي منذ عام 1912 لفترة تصل 

إلى 100 سنة. ويعتبر هذا رمزا 
للتسامح واالحترام املتبادل.
وذكر أن ڤيينا ستستضيف 

املنتدى العاملي اخلامس ملبادرة 
حتالف احلضارات في 27 فبراير 
من عام 2013، مشيرا الى ان هذه 
املبادرة، التي مت إطالقها في عام 

2005 تهدف إلى مزيد من التسامح 
الثقافي بني العالم اإلسالمي 

والغرب. مبينا انه منذ سنة واحدة 
فقط تأسس مركز امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز الدولي للحوار 
بني األديان والثقافات لتعزيز 

ونشر احلوار بني مختلف األديان 
والثقافات. وعن املناسبة قال 

»اليوم نحتفل بإحياء ذكرى قرار 
البرملان النمساوي في 26 اكتوبر 

عام 1955 بشأن إعالن احلياد التام 
للنمسا واعتبار القانون الدولي 

»للدولة احملايدة« شرطا ضروريا 
للنمسا لتصبح دولة مستقلة 

بالكامل بعد احلرب العاملية الثانية.

14 طبيبًا زائرًا يشاركون في مؤمتر 
جراحة الكبد والبنكرياس اليوم

عقد في عام 2010 والذي 
القى جناحا باهرا بحضور 

أكثر من 400 طبيب من داخل 
وخارج الكويت، وهو نفس 

العام الذي أنشئت فيه وحدة 
الكبد والبنكرياس باملستشفى 

األميري الذي أجرى منذ إنشائه 
أكثر من 150 عملية كبيرة 
ومعقدة ملواطنني ومقيمني.

واختتم حيدر تصريحه بتوجيه 
الشكر لوزارة الصحة على 
الرعاية الرسمية للمؤمتر ملا 

له من أهمية بالغة في االطالع 
على آخر املستجدات في هذا 

املجال ملواكبة أحدث التطورات، 
كما توجه بالشكر لكل من 

مجلس أقسام اجلراحة برئاسة 
د.طالب جمعة والشركات 

الراعية للمؤمتر واجلمعية 
الكويتية لزراعة األعضاء.

حنان عبدالمعبود  ٭

من مختلف أرجاء العالم 
لتقدمي احملاضرات واملشاركة 

بخبراتهم في هذا املجال، 
وقال حيدر »إن املؤمتر مفيد 
جدا جلميع األطباء في مجال 
اجلراحة والباطنية واجلهاز 

الهضمي والرعاية األولية 
واألطباء في مجال األشعة 

واألورام واألنسجة وزراعة 
األعضاء، مؤكدا ان املؤمتر 

يقع حتت مظلة التعليم الطبي 
املستمر، حيث يحصل األطباء 
املشاركون على 14 نقطة علمية.

وأوضح ان اللجنة املنظمة 
حرصت على أن تبدأ 

احملاضرات يوميا من الساعة 3 
عصرا حتى يتمكن األطباء من 
احلضور بعد الدوام الرسمي 
ابتداء من اليوم األحد ملدة 3 

أيام.
ولفت إلى أن هذا املؤمتر هو 

الثاني بعد املؤمتر األول الذي 

يفتتح وزير الصحة د.علي 
العبيدي في الساعة الثامنة 
والنصف مساء اليوم األحد 

مؤمتر الكويت الثاني جلراحة 
الكبد والبنكرياس، والذي 

يقام في قاعة الشيخة سلوى 
الصباح، في الفترة من 4 ـ 
6 نوفمبر اجلاري، بتنظيم 

من وحدة جراحة الكبد 
والبنكرياس مبستشفى 

األميري.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة 

التنظيمية للمؤمتر د.هاني 
حيدر في تصريح له أن املؤمتر 

يناقش في محاوره أمراض 
وأورام الكبد والبنكرياس 

والقنوات الصفراوية، ويتطرق 
إلى زراعة الكبد والبنكرياس. 
وأشار الى أن املؤمتر يشهد 

حضورا طبيا حاشدا من 
مختلف بلدان العالم، حيث 
متت دعوة 14 طبيبا زائرا 

د.هاني حيدر

في تصريح له مبناسبة اليوم العربي للرعاية الصحية األولية

العبيدي: تطبيق اإلجراءات العملية 
للجنة البرنامج الوطني لرعاية كبار السن

أكد وزي����ر الصحة د.علي 
العبيدي أن عدد مراكز الرعاية 
الصحي����ة االولي����ة ب����وزارة 
الصحة بل����غ 91 مركزا يخدم 
املركز الواح����د منها نحو 40 
ألف فرد من السكان، مبينا ان 
املراكز الصحية في البالد تقدم 
منظومة متكاملة من اخلدمات 
تشتمل على اخلدمات الوقائية 
والعالجية من اعطاء التطعيمات 
لالطفال والكبار وتقدمي خدمات 
الفم واالسنان ورعاية الطفولة 
الس����كري،  واحلوامل وعالج 
اضافة الى تنفيذ استراتيجيات 
وبرامج تعزي����ز الصحة من 
خالل عيادات مكافحة التدقيق 
وتعزيز الصحة والطفل السليم 
الرضاعة  وعيادات تش����جيع 
الطبيعية ومكافحة الس����منة 
وزيادة ال����وزن، وقال الوزير 
في تصريح له مبناسبة مشاركة 
وزارة الصحة بالكويت لوزارات 
الصحة بالدول العربية االحتفال 
باليوم العاملي للرعاية الصحة 
االولية وطب العائلة الذي يوافق 
اليوم الرابع من نوفمبر من كل 
عام »إن حتديد هذه املناسبة 
جاء تنفيذا لقرار مجلس وزراء 
الصحة الع����رب الذي عقد في 
العاصمة اللبنانية بيروت في 
مارس 2011 واملتضمن اعتماد 
اعالن طرابلس لتحسني مستوى 
الرعاي����ة الصحية  خدم����ات 
االولية وطب األسرة في الدول 

العربية«.
اع���الن  ان  ال���ى  وأش���ار 
طرابلس قد نص على اعتماد 
االستراتيجية العربية لتحسني 
وتطوير الرعاية الصحة االولية 
وتطبيق نظام فاعل لطب العائلة 
)2011 � 2016( ووض���ع خطة 
تنفيذية لذلك وعلى مستوى 
جميع الدول العربية باالضافة 
ال���ى تطوير وتعزي���ز نظام 
الرعاية الصحية  اجلودة في 
االولية وتخصيص ميزانية 
سنوية لتنفيذ االستراتيجية 
الفاعلة بني  الشراكة  وضمان 
القطاع العام والقطاع اخلاص 
املدني  ومؤسس���ات املجتمع 
الدولية لتعزيز  واملنظم���ات 
الرعاي���ة الصحي���ة االولية، 
الدول  وتبادل اخلب���رات بني 
التدريب  العربية في مج���ال 
والتأهي���ل كما ن���ص اعالن 
طرابلس عل���ى اهمية تعزيز 
التش���جيعية  نظام احلوافز 
للعامل���ني بالرعاية الصحية 

االولية وطب االسرة.
أن  العبي���دي  واض���اف 
الرعاي���ة الصحي���ة  نظ���ام 
العائلة بوزارة  االولية وطب 
الصحة يعتبر القلب النابض 
والركي���زة االساس���ية وخط 
الدفاع االول وتتكامل خدمات 
الرعاي���ة الصحية االولية مع 
املقدمة باملستويات  اخلدمات 
الالحقة للرعاي���ة الصحية، 
وه���ي: املستش���فيات العامة 
واملستش���فيات التخصصية 
وتعمل جميعها ضمن منظومة 
صحي���ة متكامل���ة بالنظ���ام 
الوطن���ي بالكويت،  الصحي 
وقد حرصت الدولة منذ بداية 
النهض���ة احلديث���ة بالرعاية 
الصحية وم���ن خالل اخلطة 
االمنائي���ة الوطنية وبرنامج 
عمل وزارة الصحة على تعزيز 
وتطوي���ر البنية االساس���ية 
للرعاي���ة الصحي���ة االولية، 
وذلك من خالل انشاء املراكز 
الصحية اجلديدة والتوس���ع 
بخدم���ات الرعاي���ة الصحية 
االولية واالهتمام بالتحسني 
املستمر جلودتها وصقل مهارات 

وخبرات العاملني بها وتزويد 
املراكز الصحية بأحدث االجهزة 
والتقني���ات الطبية واالدوية 

احلديثة.
وبني الوزير في تصريحه 
ان الوزارة قد استحدثت مؤخرا 
عي���ادات متخصصة باملراكز 
الصحية لعالج االمراض املزمنة 
غير املعدية وعيادات للصحة 
النفسية وذلك ضمن البرامج 
الوطني���ة للتصدي لالمراض 
املزمنة غير املعدية وللصحة 

النفسية.
انه ف���ي مجال  وأض���اف 
االستفادة من نظم املعلومات 
احلديثة مبراكز الرعاية الصحية 
االولية فانه يتم تطبيق برنامج 
امللف االلكترون���ي للمرضى 
والذي يحقق س���هولة ويسر 
تقدمي اخلدم���ة ويوفر قاعدة 
بيانات اساس���ية عن احلالة 
الصحية لكل مريض باالضافة 
الى حف���ظ وتبويب البيانات 
الكاملة ع���ن اخلدمات املقدمة 
باملراك���ز الصحية مبا يحقق 
امكانية اس���تخراج املؤشرات 
الالزمة ملتابعة االداء وحتسني 
اجلودة ودعم اتخاذ القرارات 
املناس���بة لتطوي���ر االدارة 

الصحية.
كما اكد العبيدي ان الرعاية 
الصحية االولية وخدمات طب 
العائلة يتم تقدميها في اطار 
برام���ج صحي���ة وطنية ذات 
اه���داف محددة وه���ي برامج 
املم���ارس العام وطب العائلة 
الطفول���ة ورعاية  ورعاي���ة 
االمومة وبرنامج رعاية مرضى 
السكر وبرنامج التعليم الطب 
املستمر CME وبرنامج رعاية 

كبار السن.
مش���يرا الى وضع اهداف 
ل���كل برنام���ج من  مح���ددة 
جانب جل���ان تضم نخبة من 
املتخصصني كما يتم متابعة 
تنفيذ تلك البرامج وفقا خلطط 
تنفيذية محددة وباس���تخدام 
منهجي���ة ومؤش���رات علمية 
الذي  التق���دم  لتقييم م���دى 
يتم احرازه لتحقيق االهداف 
املرجوة لكل برنامج من تلك 

البرامج.
وقال الوزي���ر »ان برنامج 
حتس���ني اجلودة واالعتراف 
بالرعاية الصحية األولية يتم 
تطبيقه حاليا بصورة مشجعة 
ووفقا للخطة املوضوعة لذلك 
وبالتع���اون مع إدارة اجلودة 
بال���وزارة. حيث  واالعتراف 
يهدف البرنام���ج الى تطبيق 
املعايي���ر العاملي���ة جل���ودة 
الرعاية الصحية على مستوى 
املراكز الصحية ضمن شروط 
ومتطلب���ات احلص���ول على 
االعتراف وفقا للنظام الدولي 
الكندي وضمن إطار االتفاقية 
املبرم���ة ب���ني وزارة الصحة 
الكندي���ة لالعتراف  والهيئة 

بجودة الرعاية الصحية.
وعن البرامج التي تنفذها 
وزارة الصحة لتأهيل أطباء طب 
العائلة وبرنامج التدريب أثناء 
اخلدمة لالطباء، أوضح وزير 
الصحة أنه يتم تدريب وتخريج 
البورد  أطباء م���ن برنام���ج 
العائلة مبعهد  الكويتي لطب 
الكويت لالختصاصات الطبية 
KIMS كم���ا مت تنفيذ برنامج 
مس���تمر للتعليم والتدريب 
أثن���اء اخلدمة ألطباء الرعاية 
الصحية األولية CME ويحصل 
البرنامج على  املشاركون في 
نقاط معتمدة تؤخذ باالعتبار 
بالترقيات وبتقييم االداء كما 
إيفاد  ال���وزارة على  حترص 

االطباء بالبعثات واالجازات 
الدراس���ية، كما تهتم بتدريب 
الرعاي���ة الصحي���ة  أطب���اء 
األولية على أحدث املستجدات 
وبروتوكوالت تشخيص وعالج 
الرعاية  االم���راض مبراك���ز 
الصحية األولي���ة، وذلك من 
خالل تنظيم املؤمترات وورش 
العمل وتشجيع قيامهم بإجراء 
البحوث والدراس���ات ونشر 
العلمي���ة بالدوريات  االوراق 
العلمية  الطبي���ة واملج���الت 

احملكمة.
كما ثمن الوزير في تصريحه 
الدور املتمي����ز الذي يقوم به 
املدن����ي لدعم برامج  املجتمع 
الرعاي����ة الصحي����ة األولي����ة 
واملب����ادرات االيجابي����ة ألهل 
الكويت االوفياء بحرصهم على 
حتمل مسؤولياتهم للمشاركة 
املجتمعية بدعم الرعاية الصحية 
األولية وهو ما يلمسه اجلميع 
من خالل تبرعات أهل اخلير 
إلقامة مراك����ز رعاية صحية 
املتبرعني  أولية حتمل أسماء 
الكرام والتي يبلغ عددها أكثر 
من 10 مراك����ز مجهزة بأحدث 
التجهي����زات وموزع����ة على 
جميع املناطق الصحية ومتثل 
حوالي 10% م����ن إجمالي عدد 
مراكز الرعاية الصحية األولية، 
كذلك فإن املشاركة املجتمعية 
لدعم الرعاية الصحية األولية 
املبادرات  العديد من  تتضمن 
البرام����ج  االيجابي����ة لدع����م 
والفعاليات وحمالت التوعية 
الصحية املختلفة التي تقام على 
مدار العام وتشارك بها مراكز 

الرعاية الصحية األولية.
وكشف العبيدي عن أحدث 
البرامج واملبادرات التي تعتزم 
الوزارة تطبيقها قريبا ضمن 
منظوم���ة الرعاي���ة الصحية 
األولية، معلن���ا البدء باتخاذ 
التنفيذية لتطبيق  اخلطوات 
العديد من االجراءات العملية 
تنفيذا لقرارات جلنة البرنامج 
الس���ن  الوطني لرعاية كبار 
والتي تش���رف عل���ى تنفيذ 
البرنامج ويرأسها الوزير وتضم 
القياديني م���ن وزارة الصحة 
ووزارات الدول���ة واجله���ات 
احلكومي���ة وغير احلكومية، 
باالضافة ال���ى نخبة ميثلون 
املجتمع املدني من ذوي االهتمام 

برعاية كبار السن.
واختت���م وزي���ر الصحة 
تصريحه مبناسبة االحتفال 
باليوم العربي للرعاية الصحية 
العائلة، معربا  األولية وطب 
ع���ن تفاؤله مب���ا مت حتقيقه 
من إجنازات وتطوير مستمر 
مبس���يرة الرعاي���ة الصحية 
بالب���الد وتطلع���ه  األولي���ة 
ومس���ؤولي  والقيادي���ني 
الوزارة الى حتقيق املزيد من 
التحديات  االجنازات ملواجهة 
املستمرة التي تواجه الرعاية 
الصحية األولية بوجه خاص 
والنظ���م الصحية بوجه عام 
والتي تتطلب وضع وحتديث 
خط���ط وبرام���ج للتطوي���ر 
ل���الدارة الصحية  املس���تمر 
ولسياس���ات وبروتوكوالت 
ونظ���م العمل مبراكز الرعاية 
الصحية األولية مع االستفادة 
من التقني���ات احلديثة بنظم 
املعلومات واالتصاالت واألدوية 
ووسائل التشخيص واألجهزة 
واملعدات الطبية، حيث حترص 
الوزارة على مواكبة املستجدات 
احلديثة لتطوير مسيرة الرعاية 

الصحية األولية.
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