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اهتمام كبير 
بديبلوماسيينا وطالبنا 

من الناحية الصحية 
في كل دول العالم

العنزي: املكتب أنهى 
معاناة الوافدين من 
التردد على أكثر من 

مكان إلنهاء اإلجراءات 
الصحية

بروتوكول خاص لدول 
»التعاون« مينع دخول 

الوافد املريض إليها
وّفرنا أماكن لالنتظار 

وخدمات توصيل 
النتائج بالبريد السريع

قام بجولة تفقدية داخل املكتب وأشاد بالتطور الكبير مبا يشمله من دورة مستندية إلكترونية وسرعة في إجناز التقارير

الهيفي: الـ »IT« في مكتب فحص العمالة بالقاهرة مينع أي تزوير أو تالعب
اجلهد ويق����وم اآلن بتحصيل 
رسوم السفارة ويقوم املكتب 
الى  املبالغ  ب����دوره بتس����ديد 

السفارة مباشرة.
وأض����اف ان هناك خدمات 
يقدمها املكتب من خالل توفير 
أماك����ن االنتظار املكيفة ومنح 
الواف����د دوره حس����ب أولوية 
حض����وره وهن����اك خدم����ات 
أخرى يقدمه����ا املكتب، حيث 
مت االتفاق مع إحدى ش����ركات 
البريد الس����ريع ملن يرغب في 
أن يترك صورة اإليصال وان 
تقوم الشركة بإرسال املعاملة 
برسوم خاصة بشركة البريد، 
وذلك حت����ى ال يتكلف الوافد 
الع����ودة مرة اخ����رى للقاهرة 
خاصة ان هن����اك أعداد عمالة 
كبيرة من صعيد مصر. كما ان 
هناك توجها من املكتب لالتفاق 
مع الوزارات الكويتية إلرسال 
الكتب والبروشورات اخلاصة 
بها وكذلك كتب عن قانون العمل 
بالكويت وبالتالي منح الوافد 
فكرة شاملة عن الكويت كدولة 
وتاريخه����ا وقوانينها وهناك 
ترحيب من املكتب للتعاون مع 
اي مؤسسة او وزارة كويتية 
كما يس����عى املكتب لفتح باب 
التعامالت فترة إضافية اخرى 
من الساعة 4 ظهرا حتى الثامنة 
مساء للمتعاقدين مع احلكومة 
الكويتية خاصة وزارة التربية، 
حيث ان عدد املدرس����ن يكون 

كبيرا.
القاهرة ـ هناء السيد  ٭

الفترة املقبلة، واضاف ان مكتب 
فحص العمالة منذ نشأته قدم 
70 ألف وافد مصري الى الكويت 

ومت إنشاء قاعدة بيانات.
وأوضح ان الوافد عندما يأتي 
الى املكتب نحصل على بياناته 
اخلاصة، وكذلك بيانات الكفيل 
ويت����م إيفاده الى املستش����فى 
املتعاقد مع����ه املكتب الصحي 
بالقاهرة وهو مستشفى واحد 
فقط الى اآلن كم����ا يذهب الى 
املعامل املركزية املصرية التابعة 
لوزارة الصحة املصرية وبعد 
حصوله على النتائج يتم إنهاء 
جميع اإلجراءات وبعد معاناة 
الوافدين من ترددهم على اكثر 
من مكان بن املستشفى واملعامل 
والقوى العاملة ومجمع التحرير 
والس����فارة والبنك لتس����ديد 
الرس����وم اختصر املكتب هذا 

التي متنع دخول الوافد املريض 
الدولة  الى  األم����راض  ببعض 
انتش����ار  حلماية املجتمع من 
تلك األمراض خاصة األمراض 

الڤيروسية.

خدمات مميزة

م����ن جانبه أش����اد العضو 
التنفيذي  املنتدب والرئي����س 
لشركة اخلدمات العامة م.بدر 
العنزي بزيارة وزير الصحة 
د.الهيفي حيث استعراض ما 
يقدمه مكتب فحص العمالة من 
خدمات للعمالة الوافدة منذ بداية 
وصوله الى املكتب وحتويله الى 
املستشفيات اخلاصة بالفحص، 
واشار الى التشجيع الذي دفع به 
الوزير ملسيرة املكتب مبينا ان 
هناك عددا من املقترحات سيتم 
تقدميها الى وزارة الصحة خالل 

لعالجهم في اخلارج، كذلك لديهم 
عيادات الستقبال املرضى وكذلك 
الكارنيهات الصحية اخلاصة 
بالطالب والتي يصدرها املكتب 
الصحي للطالب فور وصوله، 
كذلك اصدار كتيب خاص يضم 
التي  األطباء واملستش����فيات 
يتعامل معها مكتبنا الصحي 
وشاهدت اسماء لعدد من األطباء 
املش����اهير وعلى مستوى عال 
ج����دا، وهن����اك توج����ه ان اي 
مستش����فى تصدر جتاهه اي 
ش����كوى يقوم املكتب الصحي 
مبتابعتها واذا ثبت ان املستشفى 
دون املستوى الطبي وال تقدم 
الرعاي����ة الطبية املطلوبة منه 
تتخذ اإلجراءات الالزمة ضده. 
انه بالنسبة للعمالة  وأوضح 
الوافدة هناك بروتوكول تتبعه 
دول اخلليج خاص باألمراض 

في الشركة وتطبيقها للدورة 
املس����تندية االلكترونية وبنك 
الذي متتلكه وذلك  املعلومات 
لتسجيلها جميع مراحل الكشف 
الطب����ي والنتائج اخلاصة بها 
على احلاس����ب اآللي من خالل 
قاعدة بيانات مركزية مرتبطة 
العامة تتيح  بإدارة الصح����ة 
االطالع عليها من قبل األطراف 
ذات الصلة التي حتددها وزارة 
الصحة س����واء ف����ي مصر أو 
الكويت. وأك����د الوزير أن من 
اهم اهتمام����ات وزارة الصحة 
رعاي����ة ابنائه����ا م����ن الطلبة 
والديبلوماسين وجميع رعاياها 
طبيا لي����س في مصر فقط بل 
ف����ي كل دول العالم، الفتا الى 
انه في مصر هناك نظام رائع 
يقوم به املكتب الصحي في مصر 
سواء لعالج الطلبة في مصر او 

ثمن وزير الصحة د.محمد 
الهيفي الدور الذي يقوم به مكتب 
التابع  الوافدة  العمالة  فحص 

لشركة اخلدمات العامة.
ج����اء ذلك في ختام زيارته 
الى مصر التي ترأس خاللها وفد 
الكويت في اجتماعات ال��دورة 
ال� 39 ملجل����س وزراء الصحة 
العرب حيث قام الوزير والوفد 
املرافق بزي����ارة مكتب فحص 
العمالة الوافدة، ووصف الهيفي 
املكتب بأنه من املكاتب املهمة 
جدا حيث يتم فحص العمالة 
الوافدة صحيا ويقرر حس����ب 
التقارير الطبية »الئق او غير 
الئق«، وأشار الى انه قام بجولة 
تفقدية داخل املكتب والتقى بعدد 
من الوافدين الذين أكدوا ان هذا 
النظام أفضل بكثير مما سبق 
فهناك نظام وأماكن لالنتظار 
واستقبال وخالل 3 أسابيع او 
أقل يتسلم الوافد تقاريره بعد 
إجراء الفحوصات الالزمة بعد 
ان كان ينتظ����ر فترات طويلة 
قبل انشاء مكتب فحص العمالة، 
كذلك نظام ال� »IT« الذي مينع اي 
تزوير او تالعب وهذا امر مهم 
جدا خاصة انه مينع وصول احد 
العمالة من املصابن باألمراض 
املعدية واملزمنة وبالتالي يصبح 
عبئا على البلد وتكثر املشاكل 
الصحية في الكويت، واشار الى 
ان املكتب يعمل بالتعاون مع 
وزارة الصحة ويقوم بعمل جبار 

لسرعة اجناز املعامالت.
م.بدر العنزي متحدثا إلى الزميلة هناء السيدجولة في أروقة املكتبم.بدر العنزي يقدم شرحا عن مهام املكتبوأشاد الهيفي بالنظام املتبع 

)ناصر عبدالسيد( الوزير الهيفي يطلع على أشعة أحد مراجعي املكتب  د.محمد الهيفي وم.بدر العنزي في مكتب فحص العمالة بالقاهرة

د.يعقوب الكندري د.علي السهو

)محمد خلوصي( توزيع بروشورات توعوية  فحوصات طبية لرواد مجمع األڤنيوز خالل احلملة

مت اختيارهم بعد اجتيازهم للمقابالت الشخصية من قبل اللجنة املشكلة بهذا الشأن رابطة الكلى احتفلت باليوم العاملي في مجمع األڤنيوز

الكندري لـ »األنباء«: تعيني إخصائيني نفسيني 
واجتماعيني من مصر قريبًا في املستشفيات

السهو: ارتفاع اإلصابة بالقصور الكلوي يستدعي
تنظيم حملة وطنية شاملة للتوعية به

نقابة التغذية تقدم تقريراً مفصالً عن مطالب منتسبيها
قدم���ت نقاب���ة العاملن 
بالتغذي���ة تقري���را مفصال 
الى وكي���ل وزارة الصحة 
د.خالد الس���هالوي تضمن 
مطال���ب العاملن في مجال 
التغذية والت���ي تصب في 
مصلحة املهنة، حيث جاءت 
الزي���ادات املالية على رأس 
قائمة األولويات خاصة في 
ظل الفروقات الصارخة بن 
التغذية  بدالت تخص���ص 
الطبي���ة  والتخصص���ات 

املساندة األخرى.
وأوضحت النقابة في بيان 
اصدرته عقب لقاء اعضاء 
مجلس ادارتها بوكيل وزارة 
الصحة د.خالد السهالوي أن 
احلاصلن على بكالوريوس 
التغذية ه���م األقل رواتب، 
علم���ا ان بدالت الدبلوم في 
جميع التخصصات الطبية 
املساندة تعتبر اعلى رواتب 
من بكالوريوس وماجستير 

التغذية.
ان املطالب  البيان  وقال 

اإلدارية انقسمت إلى مطالب 
قريبة املدى، حيث اشبعت 
بحث���ا وحتتاج إل���ى قرار 
مباش���ر من الوكيل، عالوة 
على مطال���ب أخرى بعيدة 
الى  املدى، والت���ي حتتاج 
تضافر جهود جهات عديدة 
قد يؤخر الروتن احلكومي 

إقرارها.
البيان ان اخلفارة  واكد 
كانت محورا رئيس���يا من 
اللقاء، حيث شرح  محاور 
أعضاء النقابة وضع اخلفارة، 
وقدم���وا مقترح���ا مفصال 
يتضمن كيفية تطبيقها مع 
حفظ اموال الدولة من الهدر، 
واصف���ن التطبيق احلالي 
لنظام اخلفارة لبكالوريوس 
انه هدر  التغذي���ة  ودبلوم 
صريح ألموال الدولة وفهم 
خاطئ ملعن���ى كلمة خفارة 
أصال. فاخلفارة تقر للحاالت 
الطارئة وليس لعمل ثابت، 
حيث ان العمل ال يحتاج لهذا 
العدد من املوظفن فس���ير 

الوجبات ميكن ان يقوم به 
موظف واحد فقط.

وذكرت النقابة أن بعض 
إلزام  املستش���فيات قررت 
اخصائيي التغذية بالتواجد 
في أجنحة املستشفى، مؤكدة 
في بيانها على انه ال داعي 
لذلك بسبب عدم حاجة العمل 
لوجودهم فق���د ذكر أغلب 
املوظفن أن األجنحة في فترة 
اخلفارة التي متتد من الساعة 
2 ظهرا إلى 8 مساء مكتظة 
بالزوار، وان احتاج املوضوع 
ف���ي بع���ض التخصصات 
فتكون على نظام االتصال 
باخصائ���ي التغذية وليس 
إلزام���ه بالتواجد في مبنى 

املستشفى.
وطالبت النقابة باستحداث 
منصب إشرافي الخصائيي 
التغذية في املناطق الصحية 
يحمل أعباء ومس���ؤوليات 
مراكز الرعاية األولية وتوزيع 
اخصائيي التغذية فيها على 
أن تكون تبعيتهم للمناطق 

الصحية أسوة باخصائيي 
التغذية في املستش���فيات 
التي تكون تبعيتهم للمناطق 

الصحية كذلك.
كم���ا بحث وف���د النقابة 
طبيعة عمل اخصائيي التغذية 
والت���ي تختلف عن األطباء 
متام���ا، وذكر ان الش���روط 
املطلوبة من اخصائي التغذية 
للسماح له بفتح عيادة تغذية 
خاصة غي���ر منطقية متاما 
وشدد على ضرورة أن تأتي 
قرارات الصحة مبا يتناسب 
م���ع طبيعة العمل بش���كل 

منطقي وعملي.
النقابة  واك���د اعض���اء 
الوكيل  في بيانهم جتاوب 
مع مطالبه���م التي وصفها 
اك���د  باملنطقي���ة، حي���ث 
مناقش���تها مع مديرة إدارة 
التغذي���ة واإلطعام ملعرفة 
رأيها والسبب الرئيسي وراء 

تأخير إقرار مطالبهم.

عبدالكريم العبداهلل  ٭

كشف مدير ادارة الصحة 
االجتماعية بوزارة الصحة 
د.يعقوب الكندري عن اعتماد 
وكيل وزارة الصحة د.خالد 
السهالوي االعداد املطلوبة 
من االخصائين النفس���ين 
واالجتماعي���ن للعم���ل في 
مستشفيات الوزارة، والذين 
مت اختيار من جمهورية مصر 
العربي���ة، مؤك���دا على انه 
انهاء اإلجراءات  جار حاليا 
االدارية اخلاصة بتعيينهم 
للعمل كاخصائين نفسين 
واجتماعين في مستشفيات 
الوزارة، مبينا أن استقطابهم 
يأتي لتق���دمي افضل خدمة 

للمرضى واملراجعن.
وذك���ر د.الكن���دري في 
ل� »األنباء«  تصريح خاص 
أن اختيار االعداد املطلوبة 

من االخصائين النفس���ين 
واالجتماعي���ن ج���اء وفقا 
ملقابالت شخصية مت اجراؤها 
من خالل جلن���ة من وزارة 
ابتعث���ت في مهمة  الصحة 
رسمية الى جمهورية مصر 
العربية الج���راء املقابالت 
واختيار االخصائين األكفأ 
واألصل���ح وف���ق ضوابط 
وشروط، الفتا الى أن املكتب 
الصح���ي في القاه���رة قام 

بتجهيز االعداد املطلوبة.
وبننّ أن اللقاءات واملقابالت 
مع االخصائين النفس���ين 
واالجتماعي���ن مبختل���ف 
التعليمي���ة  املس���تويات 
م���ن دكتوراه وماجس���تير 
وبكالوري���وس، ومبختلف 
التخصصات املطلوبة انتهت 
باختيار مجموعة منهم، مشيرا 

في الوقت نفس���ه الى انهم 
سيقدمون اخلدمة الى كبار 
السن واملعاقن، واألطفال، 
واملدمنن، عالوة على خدمة 
كل ما يتعلق باخلدمة النفسية 

واالجتماعية.
واجلدير بالذكر أن جلنة 
من وزارة الصحة برئاس���ة 
مدير ادارة الصحة االجتماعية 
د.يعقوب الكندري كان قد خرج 
مبهمة رسمية الى جمهورية 
مصر العربية إلجراء املقابالت 
مع االخصائين االجتماعين 
والنفس���ين لتعيينهم في 
مستشفيات وزارة الصحة 
بع���د اجتيازه���م املقابالت 
املطلوب���ة وفقا للش���روط 

والضوابط.

عبدالكريم العبداهلل  ٭

أعل����ن رئي����س الرابط����ة 
الكويتية ألمراض الكلى، رئيس 
الكلى في مستش����فى  وحدة 
اجلهراء د.علي السهو أن عدد 
الكلوي  املصابن بالقص����ور 
املزمن الذي يؤدي الى الفشل 
أن  ازدياد، مؤكدا  الكلوي في 
املشكلة قد تنتج عن اإلصابة 
مبرض الس����كري، الذي يعد 
املسؤول عن اإلصابة بنسبة 
تت����راوح ب����ن 40 و50% من 
احل����االت، وأوض����ح أن داء 
السكري مادام في ازدياد، إضافة 
إلى إهمال املرضى في العالج 
وع����دم اتباع س����بل التغذية 
الصحي����ة، وكذل����ك اإلصابة 
بالس����منة، يجع����ل اإلصابة 
بقصور الكلى املزمن س����هال 
وتطوره سريعا، مما يستدعي 
بإحلاح حملة وطنية شاملة 
تش����مل احلكومة ومنظمات 
الدفاع املدني للتوعية بخطورة 
هذه األمراض كون الوقاية خيرا 

من العالج.
جاء ه����ذا التصريح على 
هامش احتفال الرابطة الكويتية 
الكلى  الكلى بي����وم  ألمراض 
العاملي، وال����ذي أقيم مبجمع 
التواصل  األڤني����وز به����دف 
مع أكبر عدد م����ن اجلمهور، 
وقال د.الس����هو »كعادتها في 
الرابطة هذا  أقام����ت  كل عام 
التوعوي عبر »بوث«  اليوم 
ف����ي األڤني����وز تواج����د فيه 
طبيب للتواصل مع اجلمهور 

بشكل مباش����ر واإلجابة عن 
استفسارات املراجعن ورواد 
املجمع، وكذلك تواجد ممرضة 
لقياس ضغ����ط الدم والوزن، 
إضافة إل����ى إخصائية تغذية 
الغذائي  النظام  قامت بشرح 
اخل����اص مبرض����ى القصور 
الكلوي املزمن، كما مت توفير 

نشرات توعوية عديدة«.
وأضاف »كان تفاعل زوار 
املجمع مشجعا ومثمنا لهذه 
اخلطوة«، وأوضح د.السهو 
أن الرابطة في إطار االحتفال 
بي����وم الكل����ى العاملي نظمت 
الكلى  العلمي ألطباء  املؤمتر 
والذي قام فيه محاضرون من 
بإلقاء  الكويت  خارج وداخل 
احملاضرات، كما وجهت الرابطة 
رس����ائل توعوية للعامة عبر 
وسائل اإلعالم، وظهر أعضاؤها 
في لقاءات إذاعية وتلفزيونية 
لتوعي����ة العامة عن القصور 

الكلوي املزمن.
وأش����ار د.الس����هو الى أن 
االحتفالي����ة هذا العام اهتمت 
بإيصال عدة رسائل توعوية 

للجمهور جاءت كالتالي:
٭ القصور الكلوي املزمن من 
األمراض الشائعة واخلطيرة 
الوقت نفسه الصامتة،  وفي 
وإهمال����ه يؤدي إلى الفش����ل 

الكلوي التام.
٭ ال بد من فحص ضغط الدم 
وإجراء حتليل دم لالطمئنان 
على وظائ����ف الكلى وإجراء 

حتليل بول للكشف عن وجود 
الزالل بش����كل دوري لكشف 

املرض مبكرا.
٭ داء السكري هو السبب األول 
للقصور الكلوي املزمن لذا فإنه 
من الضروري السيطرة على 
مستوى السكر وعالج األمراض 
املرتبطة به كارتفاع ضغط الدم 

وارتفاع نسبة الدهون.
٭ العادات الغذائية الس����يئة 
والسمنة والتدخن وقلة احلركة 
التي تساهم في  العوامل  من 
تسارع تدهور وظائف الكلى 
فعليك����م بإصالحه����ا لصحة 

أفضل.
٭ االكثار من تناول ملح الطعام 
يس����اهم في رفع ضغط الدم 
الرئتن  وجتمع السوائل في 
والساقن واجهاد عضلة القلب 
وتسارع تدهور وظائف الكلى 
لذا فإن االقالل منه ضروري 

حلماية القلب والكلى.
٭ مسكنات اآلالم )البونستان 
وبروف����ن وأدفي����ل وموبيك 
واكروكس����يا وما ش����ابههم( 
ممنوعة على مرضى القصور 
الكلوي املزمن ويسمح بتناول 
إفراط، كما ان  البنادول دون 
اإلكثار من تناول هذه املسكنات 
يس����بب لألصحاء مشاكل في 
الكلى والقل����ب وضغط الدم 
واملعدة ل����ذا ينصح بتجنبها 

قدر اإلمكان.

حنان عبدالمعبود  ٭


