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منه لوضع قانون مشابهة له 
بالكويت.

وأض���اف د.ولي���د الفالح 
العديد من املواثيق  ان هناك 
الدولي���ة لتنظي���م اجلوانب 
العلمية والطبية واالخالقية 
ف���ي مجال البح���وث الطبية 
ومن ابرزه���ا االعالن العاملي 
الخالقيات البيولوجيا وحقوق 
االنسان الذي اعتمده املؤمتر 
العام لليونسكو في اكتوبر من 
العام 2005 ويتضمن العديد 
القضايا  املبادئ ملعاجلة  من 
االخالقية والعلمية ذات العالقة 
بالبح���وث الطبية، الفتا الى 
ان هذه الوثائق الدولية يجب 
ان تكون ضمن املراجع التي 
ميكن ان يستند اليها املشرع 
عند وض���ع القانون املقترح 
الن املمارسات الطبية لم تعد 
قاصرة فقط على مجرد العالج 
بل ان البحوث الصحية والطبية 
واختيار واستخدام التقنيات 
التش���خيص  احلديث���ة في 
والعالج وفى اجراء الدراسات 
الطبي���ة يج���ب ان تتناولها 
التشريعات الصحية ويجب 
وض���ع الضواب���ط واالدوات 
القانونية لتنظيمها لتحقيق 
االس���تفادة املرجوة وحلفظ 
حقوق املرضى واخلاضعني 
للبحوث ودمج مبادئ حقوق 
االنس���ان ضمن سياس���ات 
وبروتوكوالت البحوث الطبية 
والصحي���ة حلماي���ة حقوق 
االطراف املختلفة وتش���جيع 
البحوث ضمن اطر قانونية 

الفالح: مشروع حقوق املرضى يجب أن يكون 
ضمن أولويات احلكومة ومجلس األمة

وأخالقية.
انه صدر حديثا  وأوضح 
القرار  ف���ي وزارة الصح���ة 
الوزاري رقم )207( لس���نة 
2012 بتشكيل اللجنة الدائمة 
لتنس���يق البح���وث الطبية 
والصحية وهذا القرار يعتبر 
بحق نقلة نوعية مبا يحتوي 
اللجنة  من مواد ومهام لهذه 
لوضع االسس السليمة الجراء 
البحوث ف���ي وزارة الصحة 
التوصيات  مبا يتوافق م���ع 
العاملية واملعايير االخالقية 
والتش���ريعات القانونية في 

الكويت.
عبدالكريم العبداهلل  ٭

جدد وكيل وزارة الصحة 
التخطيط  املساعد لش���ؤون 
واجلودة د.وليد الفالح دعوته 
بإقرار مشروع قانون حلقوق 
املرضى، مناشدا ان يكون هذا 
القان���ون على رأس اولويات 
احلكومة ومجلس االمة وأن 
تتضافر اجله���ود ليرى هذا 
القانون الهام النور قريبا ملا 
فيه مصلحة املرضى وحلماية 

حقوقهم.
وق���ال الفالح في تصريح 
الدول  صحافي ان لبنان هي 
التي بها  الوحي���دة  العربية 
قانون حق���وق املرضى وفق 
القانون رقم 574 والذي صدر 
باجلريدة الرسمية في لبنان 
في 2004/2/13 وهو يحتوي 
على عدة ابواب تنظم وتتطرق 
حلق���وق املرض���ى املختلفة 
مث���ل احل���ق ف���ي احلصول 
عل���ى املعلوم���ات وضرورة 
الطبي  العمل  املوافقة عل���ى 
من جان���ب املريض واحترام 
الش���خصية وسرية  احلياة 
املعلومات املتعلقة بها وحق 
املري���ض في االط���الع على 
امللف الطبي وتقارير املتابعة 
وهو امور جيدة وتؤدي الى 
دمج مبادئ ومعايير حقوق 
االنسان ضمن منظومة الرعاية 
الصحي���ة وحتوي���ل مبادئ 
حقوق االنسان الى اداء فعلي 
وممارسات يومية وسياسات 
عمل باملرافق الصحية وحتفظ 
حقوق جميع االطراف، وهذا 
د.وليد الفالحالقانون من املمكن االستفادة 

ملقرر اللجنة الصحية باملجلس 
السابق والتي على أثرها وجه 
مجموعة من األسئلة البرملانية، 
هذا باإلضافة إلى مخاطباتها 
لرئيس مجل���س الوزراء عن 
التعسف الواقع على األطباء 
املبتعثني من قبل البدر مطالبة 

بضرورة رفع الظلم عنهم.
ولفت اخلباز الى أن قيمة 
بدلي اخلفارة وطبيعة العمل 
)730( دينارا شهريا، أما قيمة 
بدلي االختص���اص ومكافأة 
التدريب فهي )370( دينارا، 
أنه سيتم صرف  الى  مشيرا 
كامل مجموع البدالت لألطباء 
املبتعثني بالتخصص الدقيق 
)Fellowships( مبجموع )1100( 
دينار ش���هريا وبأثر رجعي 
يتجاوز ال���� )20( ألف دينار 
لكل طبيب مبتعث منذ تاريخ 
اإلقرار ف���ي 1 يونيو 2011 مع 
استمرار صرفها شهريا، كما 
س���يتم صرف قيم���ة بدالت 
اخلفارة وطبيعة العمل لألطباء 
امللتحقني بالبرامج التدريبية 
)Residents( مبجموع يتجاوز 
ال� )13( ألف دينار كأثر رجعي 
لكل طبيب وطبيبة مبتعث عن 
كليتي الطب البشري واألسنان 

مع استمرار صرفها شهريا.
وأضاف اخلب���از أن عدد 
األطباء املس���تفيدين من تلك 
البدالت يتجاوز ال� )75( طبيبا 
وطبيب���ة ومبجموع يتجاوز 
»املليون دينار« اس���تطاعت 
نقاب���ة األطباء وبعد الضغط 
املتواصل على اإلدارة اجلامعية 

هنأ املستفيدين من اعتماد الصرف

اخلباز: بدالت املبتعثني من اجلامعة 
تتجاوز 20 ألفًا لكل طبيب

»نفط الكويت« تطلق حملة ملكافحة السمنة لدى األطفال
أطلقت شركة نفط الكويت حملة للتوعية مبخاطر السمنة لدى 

االطفال وذلك بهدف محاصرة هذه املشكلة، والقضاء على مسبباتها، 
والعمل على عالج نتائجها بجميع الطرق املمكنة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي ان تنظيمها لهذه احلملة يأتي 
استشعارا منها لتفاقم هذه الظاهرة اخلطيرة ذات االبعاد الصحية 
واالجتماعية والنفسية، االمر الذي يتطلب تسليط الضوء عليها، 

والبحث عن حلول فعالة ملعاجلة تداعياتها.
وقال رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو املنتدب سامي الرشيد ان 

هذه احلملة هي امتداد لسلسلة من احلمالت املماثلة، التي نظمتها 
الشركة، في اطار جهودها خلدمة املجتمع والتعامل مع قضاياه 

وهمومه في مختلف املجاالت.

ونوه بدراسات صحية حديثة تشير الى ان نحو 40% من االطفال 
في الكويت يعانون من السمنة، ما يجعلهم عرضة لالصابة 

بأمراض عديدة، عضوية ونفسية واجتماعية، داعيا اجلميع الى 
التفاعل االيجابي مع هذه احلملة، واالستفادة من الوجبة التوعوية 

واالرشادية التي تقدمها.
يشار الى ان طاقما متخصصا من مستشفى االحمدي يشرف على 
تنظيم هذه احلملة التي تشمل مجموعة من احملاضرات واالنشطة 
والكتيبات، اضافة الى امللصقات واللوحات االعالنية، ويتم التركيز 

فيها على شريحة طلبة املدارس، لتوعيتهم مبخاطر السمنة، 
وتعريفهم بطرق التغذية السليمة، وتشجيعهم على ممارسة اسلوب 

حياة صحي، يجنبهم نتائج االصابة بالسمنة.

بإرجاع تل���ك احلقوق املالية 
إدارة  أن  ألصحابها، مؤك���دا 
العالقات الثقافية تعكف حاليا 
على إعداد كش���وفات األطباء 
املبتعث���ني ليتم صرف قيمة 
األثر الرجعي للبدالت مع راتب 
شهر ديسمبر احلالي أو يناير 

على أبعد تقدير.
وخت���م اخلب���از معرب���ا 
عن خالص ش���كره وتقديره 
لالهتمام الكبي���ر الذي أواله 
الوزراء  سمو رئيس مجلس 
الشيخ جابر املبارك مبا يخص 
التعسف الذي تعرض له أبناؤه 
األطباء املبتعثون والذي أثمر 
في نهاية املطاف هذا االجناز 
املفرح له���م جميعا واملتمثل 
في اس���تعادة كامل حقوقهم 
املالية املسلوبة من قبل اإلدارة 
اجلامعية، مشددا بالوقت نفسه 
على ض���رورة توفير البيئة 
املهنية املناس���بة للتحصيل 
العلمي لألطب���اء املبتعثني، 
واعدا جم���وع األطباء مبزيد 
من االجنازات التي تصب في 
مصلحة الطبيب، ومؤكدا أن 
حقوق األطباء ومكتسباتهم 
»خط أحمر« ولن تسمح نقابة 
األطباء لكائ���ن كان بالتعدي 
التفكير في  عليها أو مبجرد 

سلبها منهم.

بارك���ت نقاب���ة األطب���اء 
الكويتية لألطباء اإلكلينيكيني 
املبتعث���ني عن طريق جامعة 
الكويت كمعيدي بعثة دراسية 
عن كليتي الطب البشري وطب 
األسنان اجنازها األخير املتمثل 
مبوافق���ة اإلدارة اجلامعي���ة 
بصرف بدالت اخلفارة وطبيعة 
العمل واالختصاص ومكافأة 
ب� »أثر رجعي« من  التدريب 
2011/6/1 مع استمرار  تاريخ 
صرفه���ا خالل م���دة البعثة 

الدراسية.
وقال نقيب األطباء د.حسني 
اخلباز نبارك ونهنئ زمالءنا 
األطباء املبتعثني عن طريق 
جامعة الكويت مبوافقة اإلدارة 
اجلامعية صرف البدالت املقررة 
وفق قرار مجلس اخلدمة املدنية 
والتي كان مدير جامعة الكويت 
يخالف القوانني باالمتناع عن 
صرفها ملستحقيها ملدة جتاوزت 
السنة ونصف السنة إلى أن 
تدخل���ت نقاب���ة األطباء بكل 
وسائلها وإمكانياتها »النقابية 
والقانونية« إلرجاع احلقوق 

املالية لألطباء املبتعثني.
وأض���اف اخلباز أن نقابة 
الدفاع  األطباء بدأت حمل���ة 
عن املكتسبات املالية لألطباء 
املبتعثني بعد تلقيها شكاوى 
عديدة من األطباء بامتناع مدير 
اجلامعة عن صرف تلك البدالت 
مما ح���دا بالنقابة للتصريح 
بالوس���ائل اإلعالمية محذرة 
من اس���تمرار هذه املخالفات 
القانوني���ة من قب���ل اإلدارة 
اجلامعي���ة، ومن ث���م قامت 
إلى  الرس���مية  بتقدمي كتبها 
جلنة العرائض والش���كاوى 
مبجلس األمة السابق وكذلك 
لوزير التربية ووزير التعليم 
العالي تخبرهم فيها مبماطلة 
وتس���ويف مدي���ر جامع���ة 
البدر  الكويت د.عبداللطيف 
البدالت  ورفضه صرف هذه 
إلى  املقررة قانونا، مش���يرا 
أنه وبالتزامن مع تلك الكتب 
النقابة أيضا  الرسمية قامت 
صورة زنكوغرافية لكتاب االعتمادبشرح مشكلة األطباء املبتعثني  د.حسني اخلباز

السلطان أعلن عن مراكز متخصصة للجلدية واألنف واألذن والعيون في برج الفروانية الطبي اجلديد

في دورة تقدمها اخلبيرة السعودية لبنى األنصاري بعد جناح جتربة اململكة في تطبيقها

الهيفي قام بزيارة تفقدية مفاجئة ملستشفى الفروانية:  ضرورة 
توعية املواطنني باحلاالت التي تستدعي مراجعة املستشفيات

الوطيان: تدريب 60 طبيبًا على ممارسة الرعاية الصحية
املستندة إلى األدلة والبراهني ليكونوا نواة لتدريب زمالئهم

»الصحة« تستعجل الديوان في استحداث 2000 درجة وظيفية
علمت »األنب����اء« من مصادر 
صحية مطلعة ان وزارة الصحة 
طلبت م����ن ديوان اخلدمة املدنية 
االس����تعجال في استحداث 2000 
درجة وظيفي����ة للوظائف الفنية 
في وزارة الصحة »اطباء � صيادلة 
� ممرضني � اش����عة � مختبرات« 
الكويتيني  وغيرهم وذلك لغي����ر 

للعمل في وزارة الصحة.
وذك����رت املص����ادر ان طل����ب 
االس����تعجال يأتي عل����ى خلفية 
س����د النقص احلاصل في مرافق 
الوزارة من مستش����فيات ومراكز 
صحية، مشيرة في الوقت نفسه 
الى ان هناك مشاريع وافتتاحات 
وتوسعات مستقبلية حتتاج الى 

توفير الكوادر الطبية.
ولفت����ت الى ان وزارة الصحة 
ايضا بصدد طلب استحداث 1000 
درجة وظيفية اخرى جديدة درجات 
املدنية الطباء  من ديوان اخلدمة 
وصيادلة وفنيي الس����تكمال سد 
النقص في مرافق الوزارة، مؤكدة 
ان ال����وزارة حريصة على توفير 

الطواق����م الطبي����ة والفني����ة في 
املستش����فيات واملراكز الصحية 
لتق����دمي افضل خدم����ة للمرضى 
واملراجع����ني ومواكب����ة الزي����ادة 

السكانية الكثيفة في البالد.
من جانب آخ����ر، طلبت ادارة 
الطبي����ة م����ن وزارة  الط����وارئ 
الصحة استثناء العاملني من غير 

محددي اجلنسية في االدارة ومراكز 
االسعاف للعمل خارج اوقات الدوام 
الرسمي في عمل استثنائي اضافي 
لس����د النقص في ه����ذه االوقات 
وتوفير اكبر عدد من املس����عفني 
لتلقي احلاالت الطارئة خاصة خارج 

اوقات الدوام الرسمي.
عبدالكريم العبداهلل  ٭

اكد وزي����ر الصح����ة د.محمد 
الهيفي ان مستشفى الفروانية من 
املستشفيات التي تتسم باالزدحام 
الشديد على مستوى مستشفيات 
الكويت بشكل عام، مبينا انه بالرغم 
من هذا االزدحام الذي يتسم به اال 
ان العاملني ب����ه من اطباء وهيئة 
متريضية وفنية وموظفني يقومون 

بواجبهم على أكمل وجه.
جاء هذا التصريح لوزير الصحة 
املفاجئة  التفقدية  عقب زيارت����ه 
ملستش����فى الفروانية امس االول 
معلنا في الوقت نفسه عن قيامه 
بجوالت تفقدية وزيارات مفاجئة 
للمستش����فيات ومراك����ز الرعاية 
الصحية االولي����ة، مبينا ان هذه 
الزيارات من االهمية مبكان للوقوف 
على م����ا وصلت الي����ه اخلدمات 

الصحية في البالد.
كما اك����د الوزير في تصريحه 
على ضرورة توعي����ة املواطنني 
باالوق����اف واحلاالت الطبية التي 
تستدعي الذهاب الى املستشفيات، 

طفرة صحية خدماتية جديدة، 
يشهدها قطاع الرعاية الصحية 
األولية في الكويت بتطبيق الطب 
املبنى على البراهني واألدلة، عبر 
دورة تدريبية تطبيقية تقدمها 
اململكة  القادمة م���ن  اخلبي���رة 
العربية السعودية والتي عملت 
عل���ى تطبيقه من���ذ أكثر من 10 
س���نوات د. لبن���ى األنصاري، 
ال���دورة بفندق  افتتح���ت  وقد 
ادارة  موڤنبيك بحضور مديرة 
الرعاية الصحية األولية د. رحاب 
الوطيان، والتي أكدت أن أهم ما 
مييز هذه الدورة التدريبية ومدتها 
أس���بوع أنها تشتمل على شرح 
أساسيات ومبادئ املمارسة الطبية 
املبنية عل���ى الدالئل والبراهني، 
واملوجهة إلى األطباء العاملني في 
الرعاية الصحية األولية  مراكز 
لصقل مهاراتهم في التواصل مع 
مواقع ومراكز األبحاث العلمية، 
مشيرة إلى أن فترة الدورة متت 
تقسيمها إلى مجموعتني األولى 
اليوم،  منها ملدة يومني ونصف 
وتش���مل تدريب 30 طبيبا وهم 
من األطباء العاملني في البرامج 
التابعة للرعاية الصحية األولية 
والفترة التالية مجموعة تتكون 

من 30 طبيبا اخرين.
وقالت وطي���ان في تصريح 
له���ا »اننا نه���دف إلى حتضير 
هؤالء األطب���اء كنواة للتدريب، 
حيث سيقومون بعد هذا بنشر 
املفاهيم واملهارات البحثية ونتائج 
الدراسات بني زمالئهم في مراكز 
الرعاية الصحية األولية ما يدعو 
إلى حتسني األداء والتطبيق الطبي 

والفني للرعاية املقدمة.
وأعربت عن سعادتها بافتتاح 
الدورة التدريبية التي من أجلها 
متت استضافة رئيس وحدة طب 
األسرة، األستاذ املشارك بقسم 
طب العائلة واملجتمع بكلية الطب 

الصحة على توفير افضل خدمة 
عالجية للمواطن واملقيم.

وأش����ار الس����لطان الى اعادة 
تأهيل جتري حاليا لقسم احلوادث، 
متوقعا افتتاحه خالل األربعة أشهر 
املقبلة، والتي تضيف من 40 الى 70 
سريرا لقسم احلوادث مبستشفى 

الفروانية.
وكشف عن موافقة وزارة الصحة 
على اقتراح تقدم به بإنشاء مراكز 
متخصصة للعيون واألنف واألذن 
واجللدية وعدد من التخصصات 
الطبية األخرى في برج الفروانية 
الطبي اجلديد، الفتا الى ان البرج 
الطبي سيضيف 100 سرير جديد 
لقسم احلوادث، عالوة على 250 
س����ريرا لباقي اقسام املستشفى، 
مؤك����دا ان مستش����فى الفروانية 
سيشهد طفرة نوعية خالل الفترة 

املقبلة.

حنان عبدالمعبود  ٭
عبدالكريم العبداهلل

والبراهني وبالتالي سنعمل على 
إعادة تطوير الدالئل اإلكلينيكية 
والبرتوكوالت املس���تخدمة في 

الرعاية الصحية األولية.

تجربة السعودية في األدلة والبراهين

أك���دت د. لبن���ى  بدوره���ا، 
األنص���اري ان احملاضرات التي 
تقدمها تتضمن كيفية ممارسة 
الرعاية الصحية املس���تندة إلى 
األدلة والبراهني، الفتة الى أن هناك 
توجها جديدا في املجال الطبي، 
وقالت »قد يعتقد البعض أنه كان 
من املفترض أن األطباء واملهنة 
الطبية بش���كل عام تستند الى 
األدلة والبراهني ولكن فعليا املهنة 
الطبية جتته���د دائما في تقدمي 
األفضل للمرض���ى، ولكن ليس 
بالضرورة السير بطريقة منهجية 
لتحصيل أفضل اإلجابات لألسئلة 
التي تهم صحة الفرد، وهذا هو 
الهدف من ورشة العمل بأن يكون 
هناك توجه ليتم وضع السؤال 
اإلكلينيكي بالطريقة الصحيحة 
والبحث ف���ي قواع���د البيانات 
ومصادر األدلة والبراهني بالطريقة 
الصحيحة واحلصول على إجابة 
تهم املرضى وتهم القطاع الصحي، 
واملمارس أيضا. وأضافت »ليس 
بالضرورة أن تك���ون اإلجابات 
معتمدة على أشياء بسيطة مثل 
نتائج فحوصات، وهذا الهدف منه 
وكذلك تدريب عدد من األطباء مت 
اختيارهم ليكونوا الصفوة في 
مج���ال الرعاية الصحية األولية 
في الكويت، وأعتقد أنها خطوة 
ممتازة ألن هذه الفئة س���تكون 
لها القيادة والريادة في حتريك 
اجلهات وفرق العمل املسؤولني 
النتائج  عنها وبالتالي ستكون 

أقوى وأكبر. 

حنان عبد المعبود  ٭

البداية والتحويل للمستشفى اذا 
استدعت احلالة املرضية لذلك، لذا 
قرر الهيفي االجتماع مبديرة ادارة 
الرعاية الصحية االولية خالل االيام 
القليلة املقبلة لوضع خطة توعوية 

بهذا الشأن.
من جهته ق���ال مدير منطقة 
الفرواني���ة الصحي���ة د.جمال 
الس���لطان في تصريح صحافي 
ان الوزي���ر ق���ام بجولة تفقدية 
للمستشفى، ركز خاللها الوزير 
على قس���م احلوادث واالزدحام 
الشديد الذي يشهده، الفتا الى ان 
الوزير أبدى عددا من املالحظات 
خالل هذه الزيارة، مش���يرا الى 
انه سيرفع تقريرا شامال للوزير 
التأهيل احلالية  يتضمن خطط 
التي يجري فيها العمل على قدم 
وساق داخل املستشفى باإلضافة 
الى اخلطط املستقبلية التي يجري 
العمل على اجنازها في األوقات 
الفترة  احملددة الفتتاحها خالل 
القادم���ة، مؤكدا ح���رص وزير 

موضحا انه تفقد املستش����فى في 
الثامنة مس����اء وبالرغ����م من ان 
مراكز الرعاي����ة الصحية االولية 
تعمل ف����ي هذا التوقي����ت، اال ان 
املرضى يفضلون الذهاب مباشرة 
الى املستش����فيات بالرغم من ان 
املستوصف هو خط الدفاع االول 
الذي يجب عليهم الذهاب اليه في 

والبراهني، مضيفة »اليوم نسأل عن 
الدالئل واملراجع في اعتماد أدوية 
بعينها وتعلم األطباء اختيار املرجع 
املناس����ب، وتدريب األطباء على 
استخدام األدلة والبراهني بهدف 
تخريج 60 طبيبا مت اختيارهم على 
أساس أن يكونوا على أساس أطباء 
لديهم تخصصات متنوعة سواء 
طب العائلة أو تخصصات أخرى 
وعملوا لفترة بالرعاية الصحية 
األولية ومن القائمني على البرامج 

ولهم دور تدريبي وقيادي.
وتابعت »لقد اخترنا األطباء 
من القائمني على البرامج بالرعاية 
األولية خالل اجل���زء األول من 
الدورة وتركنا للمناطق الصحية 
اختيار األطباء للجزء الثاني من 
التدريب إلعط���اء األطباء الذين 
يرونهم مؤهلني لنشر املعلومات 

داخل املراكز الصحية.
كما نركز عقب نش���ر مفهوم 
األدلة والبراهني أن نستطيع أن 
نس���تخدم هذا املفهوم في عمل 
السياس���ات والبروتوك���والت 
العالجية فمثال عندما نضع أحد 
البرتوكوالت العالجية ملرض ما 
وليك���ن الربو البد ان يكون هذا 
البروتوك���ول مبنيا على األدلة 

جامعة امللك سعود واملشرفة على 
كرسي الشيخ عبداهلل باحمدان 
للرعاية الصحي���ة املبنية على 
العملي  البراه���ني والتطبي���ق 
للمعرف���ة د. لبن���ى األنصاري 
معربة عن امتنانها لتلبية د. لبنى 
للدعوة، ومتمنية تكرار الزيارة 
إلمكانية نشر املفهوم الطب املبني 

على البراهني.
وعن تخصص األطباء املعنيني 
بالدورة أكدت الوطيان أن الرعاية 
األولية تتضمن عدة برامج وهي 
الطفول����ة واألموم����ة والتدريب 
واملمارس العام، وبرنامج السكر 
النفس����ية، وكل  وبرامج الصحة 
برنام����ج من ه����ذه البرامج يقوم 
عليه خمسة أطباء يتبع كل واحد 
منه����م منطقة صحية مختلفة أي 
ميثل منطقته، الفتة الى أن أغلب 
هؤالء األطباء تخصصاتهم اما أطباء 
عائلة أو أمومة وطفولة، أو حاصلني 
على ماسترز، أو دبلوم في أمراض 
النس����اء وال����والدة، ولهذا أصبح 
احلضور لبث اخلبرة وتبادل اآلراء، 
وقالت »خاصة أننا نركز في عملنا 
بالرعاية الصحية األولية على إجراء 
سياسات عمل وبروتوكوالت حتتاج 
إل����ى أن تكون مبنية على الدالئل 

د.جمال السلطاند.محمد الهيفي

د. رحاب الوطيان ود.لبنى االنصاري

جانب من حملة مكافحة السمنة التي نظمتها شركة نفط الكويت

غالف الكتاب

األنصاري أهدت 
كتابها إلى »األنباء«

في لفتة رائعة من د. لبنى 
األنصاري أهدت كتابها الذي 

قامت بترجمته وهو »املمارسة 
املستندة إلى أدلة في الرعاية 

الصحية األولية« وحرره كل من 
د.كريس سيالجي، ود.أندروهينز 

الى »األنباء«.


