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أشار خالل افتتاح مركز األسنان مبستشفى رويال حياة إلى وضع آلية رقابة تؤكد توافر اجلودة وحتدد نوعية اخلدمة

العبيدي: زيادة التعاون مع القطاع الطبي اخلاص بديالً عن العالج باخلارج
التنســيق بني ادارة التراخيص 
الطبيــة ومستشــفيات القطــاع 
اخلاص حــول ضبط االســعار، 
مؤكــدا صعوبــة فرض أســعار 
معينة على املستشفيات، في مقابل 
مطالبتهم بإبراز قائمة األســعار 
داخل املستشفى ومراقبة قيامهم 

بذلك.
من جهته، أكد رئيس املركز 
د.سعود الدوسري ان املركز هو 
االول مــن نوعــه والذي يتميز 
بعالج ذوي االحتياجات اخلاصة 
وهي فئة مغيبة بعض الشيء 
باملجتمــع، وقــال »ان االهتمام 
بهــا قليل واآلن نــرى التركيز 
عليهــا مع فريــق متكامل طبي 
يســاعد على عالج أسنان لفئة 
ذوي االحتياجات اخلاصة سواء 
اطفال او كبار او لديهم مشاكل 
صحية تتطلــب عناية خاصة 
مثل أمــراض القلب واألعصاب 
واملخ وجميع املشاكل الصحية 
وليس كالطفــل الطبيعي. كما 
ان لدينــا ميــزة الطــوارئ 24 
ساعة وغرفة عمليات متوافرة 
على مدار الســاعة، كما ميكننا 
عمــل عمليــات مشــتركة مثل 
اللوز واجلراحة التي تستدعى 
باالضافــة الى االســنان حيث 
الفريق طبي متكامل خلدمة ذوي 

االحتياجات اخلاصة.

باملستشــفى، هــو اول مركــز 
متخصــص بالقطــاع اخلاص 
في الكويت لعالج اسنان ذوي 
االحتياجات اخلاصة، الفتا الى 
انه يحرص على تسهيل عملية 
احلصول على املواعيد املناسبة 
للمرضى، وإجراء العالج بأسرع 
وقت ممكن، موضحا توافر فريق 
طبي خاص إلجراء العالجات في 
مجال تقومي االسنان وجراحات 
الفك التجميلية، مشيدا بتطور 
الكفاءات الطبية في العالجات 
املتعلقة باالســنان في القطاع 

األهلي.
من جانبه، أثنى وكيل وزارة 
الصحة د.محمد اخلشتي بجهود 
وزير الصحة د.علي العبيدي 
لتشجيع التعاون بني القطاعني 
احلكومي واخلاص، الفتا الى ان 
القطاع اخلاص يساهم بنسبة 
35% فــي اخلدمــات الصحيــة 

املقدمة بالبالد.
وأكد اخلشــتي ان ميزانية 
املؤمترات وورش العمل اجلديدة 
ســتغطي جميــع املؤمتــرات 
بالشــكل الــذي يصعــب معه 
تأجيــل أي منهــا، الفتــا الــى 
انتظار موافقة مجلس الوزراء 
إلقرار هذه امليزانية التي تزيد 
علــى مليون و200 ألف دينار، 
مشــيرا في الوقت نفســه الى 

باملعايير واملؤشــرات العاملية 
جلودة الرعاية الصحية وسالمة 
املرضى والتميز باألداء، مبينا 
ان جــودة الرعايــة الصحيــة  
احد حقوق املريض، سواء من 
يتلقاها باملستشفيات واملراكز 
والعيــادات التابعــة للقطــاع 
املستشــفيات  او  اخلــاص، 

احلكومية. 

أحدث األجهزة 

بدوره، قال مدير مستشفى 
رويال حياة د.بدر الطريجي، ان 
قسم االسنان الذي مت افتتاحه 
اليوم، مــزود بأحدث االجهزة 
الطبية احلديثة واملطورة، كما 
يضم وحدة متخصصة لعالج 
االســنان حتت التخدير لذوي 
االحتياجــات اخلاصــة، وفقــا 
ألحدث البروتوكوالت العاملية، 
فضال عــن توافر مســتلزمات 
وأجهزة التعقيم احلديثة ومنع 
العدوى، لضمان تطبيق معايير 
اجلودة وسالمة املرضى، مشيرا 
الــى ان االفتتــاح يأتــي ضمن 
اســتراتيجية وزارة الصحــة 
لدعم وتشجيع القطاع الطبي 
اخلــاص، وتعزيز التعاون مع 
املؤسسات اإلصالحية بالقطاع 

األهلي.
وقــال ان مركــز االســنان 

حيث تهتم الوزارة بتشــجيع 
القطاع اخلــاص والتعاون مع 
العالجيــة فيــه،  املؤسســات 
لتحقيق أهداف اخلطط والبرامج 
الصحيــة واإلمنائية، موضحا 
وجود فريق من الكوادر الوطنية 
من األطباء والكوادر التمريضية 
والفنية بالقطاع، وهو ما يدل 
علــى قدرتــه على اســتقطاب 
الكفاءات الوطنية للعمل فيه، 
السيما في التخصصات الدقيقة.
وأشــار الــى ثقتــه فــي أن 
القطاع اخلاص لن يقل حرصا 
على العاملــني فيه عن حرص 
الــوزارة، مــن حيــث االلتزام 

واالهتمام بصحة الفم واألسنان 
لــذوي االحتياجــات اخلاصة، 
فضال عن توافر إجراءات جميع 
العالجات املتعلقة بصحة الفم 
واالسنان حتت التخدير العام، 

وخالل جلسة واحده فقط«.
وأضــاف »ان التوســع في 
اخلدمــات املقدمــة بالقطــاع 
اخلــاص، يعتبــر اضافــة إلى 
امكانيات وقدرات النظام الصحي 
ككل، حيث ان القطاع اخلاص 
هو جزء ال يتجــزأ من النظام 
الصحي، مشيرا الى ان الوزارة 
تعتبر القطاع اخلاص شريكا 
رئيسيا ومكمال لوزارة الصحة، 

كشريك رئيسي في تنفيذ برامج 
الوزارة وعلى جميع املستويات 
والتخصصات، مشيرا الى انه 
يرحــب بــأي مبــادرات تأتــي 
من القطــاع اخلاص، الســيما 
التي تتعلق بتطوير مســتوى 
اخلدمات الصحية وغيرها من 
املبادرات، موضحا ان مستشفى 
رويال حياة يحتوي على الكثير 
من املستويات الطبية والكفاءات 
والتجهيــزات  املتخصصــة 
احلديثة واألجهــزة املتطورة، 
السيما بالقسم اجلديد، باالضافة 
الى توافر االهتمــام بالتعقيم 
وزراعة االسنان وجراحة الفكني، 

حنان عبدالمعبود

أعلن وزيــر الصحة د.علي 
العبيدي عن نيته لعقد اجتماع 
موســع مع أصحــاب ومديري 
املستشفيات والعيادات اخلاصة 
بالقطــاع األهلــي، موضحا ان 
االجتماع سيتم التطرق فيه الى 
النظر في امكانية التوسع بطرق 
التعاون مــع القطاع اخلاص، 
وتعزيز العالقة ودعم االقتصاد 
الوطني، وذلك عن طريق ارسال 
وعالج املرضى باملستشــفيات 
والعيــادات اخلاصــة، بدال من 
العالج باخلارج ومن ثم التوفير 
على الدولة الكثير من األموال، 
مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا 
األمر ســيتم عبر آلية تشتمل 
على رقابة تؤكد توافر اجلودة 
وحتدد نوعية اخلدمة املقدمة 
في القطاع اخلاص، وكذلك توافر 
اتفاقيات حتدد السعر املناسب 

فيها.
جــاء هــذا االعــالن لوزير 
الصحة ضمن كلمــة له ألقاها 
أمس خالل افتتاحه مركز األسنان 
اجلديد مبستشفى رويال حياة 
برئاســة د.ســعود الدوسري، 
وقــال الوزير فــي كلمته بهذه 
املناســبة »ان الوزارة ال تنظر 
للقطاع اخلاص كمنافس لها، بل 

أحدث األجهزة واملعدات في املركز اجلديد مبستشفى رويال حياةد.علي العبيدي يفتتح مركز األسنان اجلديد مبستشفى رويال حياة

خالل ملتقى »شمس التغيير« في »اللياح« باجلهراء

الكندري: التعليم اإللكتروني  أصبح ضرورة
في التعليم وتســهيل تلقي 
املتعلم للمعلومات وهذه هي 
خطــوة تضاف إلى التعليم 
احلديث بالوسائل املطورة 
التي أصبحت مساندة للعمل 
التربوي. وفيما يخص مادة 
احلاسوب أكدت الكندري أنها 
اصبحت مادة أساســية وال 
ميكن االستغناء عنها وعلينا 
توظيفها في املواد االخرى.

مشددة على ضرورة أن تكون 
مادة مستقلة بحد ذاتها.

وأشــارت إلى أن مسألة 
إلغــاء مادة احلاســوب من 
عدمها لم حتسم بعد وهي أمر 
مطــروح ضمن االجتماعات 
واملناقشــات التي تتم على 
وثيقة املرحلــة االبتدائية. 
موضحة أن الوزارة ستحدد 
مجمل تعديالت الوثيقة خالل 

الفترة املقبلة.
من جانبها، قالت مديرة 
مدرسة اللياح جميلة العنزي 
ان التعلم االلكتروني أصبح 
ضرورة لدفع عجلة التقدم في 
البالد،  النه شكل من أشكال 
التعلــم عن بعــد. موضحة 
أن استخدام التقنية بجميع 
انواعها في ايصال املعلومة 
للمتعلم في اقصر وقت وأقل 
جهد، الفتة إلى أن هذا النوع 
من التعليم يعتبر رافدا كبيرا 
للتعليــم من خالل دمج هذا 
االسلوب مع طرق التدريس 

املعتادة

نوعيــة فــي ادارة الفصــل 
وكيفية ايصــال املعلومات 
إلى املتعلم، بحيث تستخدم 
التقنيات احلديثة التي تعتبر 
وسيلة لتبســيط املعلومة 
وحتويل املجرد إلى شــيء 
الطالب.  ملمــوس يلمســه 
الفتة الى أن هذا العمل فيه 
نــوع من االجتهــاد من قبل 
اإلدارة املدرســية والهيئات 
التعليمية واالشرافية فيها 
التي سعت إلى احداث تغيير 
ونقلة نوعية في طرق ايصال 

املعلومة للطالب.
أن  الكنــدري  وأضافــت 
هذه اجلهــود املميزة تصب 
في مصلحة الطالب وجهود 
حديثــة بذلت فــي امللتقى، 
فكل الشكر والتقدير الدارة 
املدرسة على رأسها املديرة، 
التعليــم  أن  الــى  مشــيرة 
االلكترونــي لــه دور كبير 

عادل الشنان

أكدت مديــر عام منطقة 
التعليمية فاطمة  اجلهــراء 
الكنــدري أهميــة التعليــم 
االلكتروني في االرتقاء بأداء 
املنظومة التربوية وحتسني 
مســتوى خريجيهــا. الفتة 
إلى أن وزارة التربية لديها 
الكثير من مشاريع التعليم 
االلكترونــي ضمــن اخلطة 
التنمويــة. وقالت الكندري 
خــالل حضورهــا ملتقــى 
»شــمس التغيير« للتعليم 
االلكترونــي الــذي نظمتــه 
االبتدائية  الليــاح  مدرســة 
بنني بحضور مراقب املرحلة 
ندى املطيري صباح أمس، 
ان امللتقــى عبــر عــن نقلة 

فاطمة الكندري خالل جولتها في املعرض

إعادة افتتاح مدرستني في العاصمة واألحمدي

»التربية« حتتاج لكوادر تعليمية للعام املقبل

تكليف الكنيمش بأعمال مدير التطوير

محمود الموسوي

أصدرت وكيل الوزارة مرمي الوتيد قرارا 
وزاريا بشــأن إعادة افتتاح مدرســة عبادة 
بن الصامت بنني والتابعة ملنطقة العاصمة 
التعليميــة حيث تتولى منطقــة العاصمة 
التعليمية والكائنة في منطقة الدوحة تعديل 
نشرة التسجيل وقبول الطالب مبوجب هذا 
القــرار باإلضافة إلى توفير أعضاء الهيئات 
اإلشــرافية والتعليمية واإلدارية بالتعاون 
مع جهات االختصاص ويســري هذا القرار 

اعتبارا من بداية العام الدراسي 2015/2014 م.
كما أصدرت الوتيد قرارا وزاريا آخر بشأن 
إعادة افتتاح روضة عقبة بن نافع والتابعة 
ملنطقة األحمدي التعليمية حيث تتولى منطقة 
األحمــدي التعليميــة والكائنة فــي منطقة 
الفنطاس تعديل نشــرة التســجيل وقبول 
األطفال مبوجــب هذا القــرار باإلضافة إلى 
توفير أعضاء الهيئات اإلشرافية والتعليمية 
واإلدارية بالتعــاون مع جهات االختصاص 
ويســري هذا القرار اعتبارا من بداية العام 

الدراسي 2015/2014 م.

عادل الشنان 

أعلنــت وزارة التربية عن حاجة قطاع 
التعليــم العــام للكــوادر التعليميــة فــي 
تخصصات عــدة مختلفة للعام الدراســي 
2015/2014 من الكويتيني وغير الكويتيني 
وغير محددي اجلنســية واحلاصلني على 
تقدير جيد وما فوق في مؤهالتهم العلمية، 
داعيــة اإلناث من حملــة املؤهالت العلمية 
فــي تخصصــات الرياضيــات، الديكــور، 
اجليولوجيــا، التربيــة البدنيــة، والذكور 
من حملة املؤهالت العلمية في تخصصات 

الكيمياء، األحياء، اجليولوجيا، الى التقدم 
إلدارة املــوارد البشــرية لتقــدمي طلبــات 

التوظيف.
واستثنت وزارة التربية شرط اخلبرة في 
جميع التخصصات والفئات، باستثناء فئة 
غير الكويتيني الذكور في تخصصات العلوم 
وتخصص اجليولوجيا إناث، فيشترط توافر 
خبرة ال تقل عن ســنتني للتربويني وثالث 
سنوات لغير التربويني، إلى جانب املوافقة 
على قبول جميع طلبات غير الكويتيني من 
حملة سمات الزيارة بجميع أنواعها باستثناء 

سمة الزيارة التجارية.

أصدر الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية 
والتطوير اإلداري م.يوسف املزروعي قرارا 
وزاريا بشأن تكليف مراقب التدريب وتنمية 
القوى العاملة وفاء الكنيمش للقيام بأعمال 

مدير إدارة التطوير والتنمية عبلة العيسى 
باإلضافة إلى عملها األصلي اعتبارا من يوم 
األحد املوافق 2014/4/24 إلى حني عودتها.

الوزارة ال تنظر 
للقطاع اخلاص 

كمنافس لها بل 
كشريك رئيسي 

في تنفيذ البرامج على 
جميع املستويات 

والتخصصات


