
محليات
الثالثاء ١٤ نوفمبر ٢٠١٧

PDF 07ملشاهدة الصفحة

انطالق ورشة »اإلدارة في طب األسنان« 28 الجاري
املانع: 1440 طبيب أسنان يعملون في القطاع اخلاص

الوطيان لـ »األنباء«:عيادات تخصصية في »القصر« قريباً

حنان عبدالمعبود

أعلن رئيس جمعية أطباء 
األسنان وأمني عام احتاد أطباء 
األسنان العرب د.سامي املانع 
عــن انطالق ورشــة تدريبية 
ألطباء األســنان فــي القطاع 
اخلاص خــالل الفترة من ٢8 
حتى 3٠  اجلاري حتت شعار 
»اإلدارة فــي طب األســنان«، 

وذلك في فندق املارينا.
وقــال املانع فــي تصريح 
صحافــي أمــس إن فعاليــات 
الورشــة ســتبدأ من الساعة 
حتــى  صباحــا  العاشــرة 
السادســة مساء، وسيحاضر 
فيها د. إيهاب هيكل واملعروف 
الواســعة في مجال  بشهرته 
علم إدارة طب األســنان وهو 
يشــغل منصب وكيــل نقابة 
أطباء األســنان في جمهورية 
مصر العربية، وأســتاذ إدارة 
العيادات بكلية طب االسنان 

حنان عبدالمعبود

االدارة  مديــر  كشــفت 
املركزيــة للرعايــة الصحية 
األولية د.رحاب الوطيان عن 
خطة لتطويــر مركز القصر 
الصحــي مبنطقــة اجلهــراء 
الصحيــة، بإضافــة عيادات 
تخصصية من عيون وعظام 
وغيرهمــا.  وقالت الوطيان 
في تصريح لـ »األنباء« عقب 
زيارتها للمركــز مع الوكيل 
الفنيــة  املســاعد للشــؤون 
د.وليد الفالح، ومدير املنطقة 
د.احمد احلســيني، ورئيس 
املركــز د.برجــس املطيري، 
ورئيــس الرعاية بالتكليف، 
د.فرحان الشــمري أمس ان 
الزيارات التفقدية تأتي ضمن 
عمــل جلنة تطوير األداء في 
الرعايــة الصحيــة األوليــة 
التي مت تشــكيلها منذ شهر 

يكون احلضور كثيفا.
وأكد أن هنــاك توجها في 
يكــون  الصحــة ألن  وزارة 
احلصول على املناصب القيادية 

بوجود شهادة في اإلدارة.
وكشــف املانع عن أن عدد 
أطباء األســنان فــي الكويت 
36٠٠ طبيبا، منهم ١٤٤٠ طبيبا 
يعملون بشكل كلي في القطاع 
اخلاص، مؤكدا أن جميع أطباء 
األسنان في الكويت مسجلون 
في اجلمعيــة لوجود ارتباط 
بني اجلمعية والطبيب، حيث 
ان ترقيــات األطبــاء مرتبطة 
بوجودهــم وتســجيلهم فــي 
ســجالت اجلمعيــة، كمــا أن 
الطبيب محتاج إلى 5٠ نقطة 
في السنة وهذه النقاط مينحها 
معهد الكويت لالختصاصات 
الطبيــة مــن خــالل جمعيــة 
أطباء األسنان. وأكد أن عنوان 
الورشــة، وهــو »اإلدارة فــي 
طب األسنان«، تهم كل أطباء 

اخلدمــات املقدمة في املركز، 
من خدمات املمــارس العام، 
وعيادات االمــراض املزمنة، 
الســكري، عيــادة  عيــادات 
امراض النساء ومتابعة احلمل 
وقسم السونار، عيادة الطفل 
الســليم، عيادات االســنان، 
قسم الصيدلية، واثنى على 
املقدمــة باملركــز  اخلدمــات 
خاصــة اخلدمــات الصحية 
ملرضى السكري مثل كاميرا 
لفحص قاع العــني، وعيادة 
فحص القدم ملرضى السكري 
وفحص االوعية الدموية للقدم 
للكشف املبكر عن انسداد او 
ضيــق في األوعيــة الدموية 

ملرضى السكري.
وتابعــت: يعتبــر املركز 
من املراكــز القدمية مبنطقة 
علــى  ويشــتمل  اجلهــراء 
خدمــات كثيــرة ومتنوعــة 
ذات مســتوى عــال بالرغــم 

وتضم فــي عضويتها ممثال 
عن الرعاية الصحية األولية 
ورؤساء الرعاية وممثال عن 
رؤســاء املراكــز وممثال عن 
برامج الرعاية، الفتة الى أن 
اللجنة قامت بزيارة مركز علي 
ثنيان الغامن األسبوع املاضي.
واضافــت: اطلــع د.وليد 
علــى  ومرافقــوه  الفــالح 

جامعــة MSA. وشــدد علــى 
التدريبيــة  الورشــة  أهميــة 
بالنســبة ألطباء األسنان في 
الكويــت وصقل خبراتهم في 
مجال اإلدارة، وتبادل اخلبرات 
واالطالع على أحدث املستجدات 
فيما يخص علم اإلدارة، بهدف 
إضافة خدمة وطفرة نوعية في 
اخلدمات املقدمة في مجال طب 
األسنان في الكويت، متوقعا أن 

األسنان من العاملني في القطاع 
اخلاص والبالغ عددهم ١٤٤٠ 
طبيب أســنان، مشــددا على 
أهميــة اإلدارة لــكل العاملني 
في القطاع اخلاص من أطباء 
األسنان، حيث ان احملاضرات 
التي تتناول هذه القضية قليلة 
في الكويــت وهذه احملاضرة 
هــي الثانية التي تناقش مثل 

هذا التخصص وهو اإلدارة.
ولفت الــى أن أهمية هذه 
الورشــة التدريبية تأتي من 
كون السوق الكويتي تضاعف 
من عشــر إلى ١5 ضعفا خالل 
السنوات العشر األخيرة، سواء 
فيمــا يخــص عــدد العيادات 
أو عــدد األطبــاء العاملني في 
القطــاع اخلــاص، ومــن ثــم 
صارت احلاجة ملحة ملثل هذه 
الدورات، ألن الســوق أصبح 
كبيرا ومتســعا، موضحا ان 
الطبيب أصبــح محتاجا ألن 
يدير عيادته ماليا ووظيفيا.

من أنه يخدم شريحة كبيرة 
من السكان ويضم 5 عيادات 
منها، ممــارس عام وعيادات 
لألمراض املزمنة والتي تعتمد 
احدث البروتوكوالت العالجية 
اإللكتروني  بالوزارة وامللف 
الــذي يضــم كل املؤشــرات 
اخلاصة باملريــض من وزن 
وطول وقياسات أخرى ليحدد 
الطبيب من خالله مســتوى 
اخلطورة وعلى ضوئه يتخذ 
اجراءاته العالجية، باالضافة 
الى عيادات السكري، والتي 
تخصص أياما للرجال وأياما 
للنســاء ومت اعتمــاد أحدث 
البروتوكوالت العالجية بها 
أيضا، مشــيرة الى أن املركز 
يقدم خدمات »الطفل السليم«، 
والتي تضم عيادة تعمل يوما 
واحدا اسبوعيا تقوم بفحص 
األطفال حديثي الوالدة حتى 

5 سنوات.

د.سامي املانع

د.رحاب الوطيان

المعهد حريص على توعية المواطنين ضد الجرائم المعلوماتية

وفد قطري اطلع على آلية العمل في »اخلبراء«

»الدراسات القضائية« ينظم »جرائم تقنية املعلومات« غداً
قال مدير معهد الكويت للدراســات 
القضائية والقانونيــة ووكيل محكمة 
االســتئناف املستشــار عويد ســاري 
الثوميــر ان معهد الكويت للدراســات 
القضائية والقانونية بصدد تنظيم ندوة 
جديدة بعنوان »قانون مكافحة جرائم 
تقنية املعلومات رقم ٢٠١5/63« ويأتي 
ذلك من حرص إدارة املعهد على التوعية 
بجرائم تقنية املعلومات وســيحاضر 
كل مــن د.بــدر الراجحي عضــو هيئة 
التدريس كلية احلقوق بجامعة الكويت 
ومحمــد الغمالس مدير نيابة شــؤون 

اإلعالم واملعلومات والنشر واملقدم حمد 
خورشيد مســاعد مدير إدارة اجلرائم 
اإللكترونية بــاإلدارة العامة للمباحث 

اجلنائية في وزارة الداخلية.
ويأتــي انعقــاد مثل هــذه الندوات 
حتى يكون املواطنون على دراية كاملة 
مبثل هذه القوانني املهمة لكي ال يقعوا 
ضحايــا ألي من تلك األعمــال التي قد 
تؤدي إلى الضرر بهم، كما سيتم تسليم 
شهادات حضور للندوة، إضافة إلى فتح 
باب املناقشــة واحلــوار بني احلضور 
واحملاضرين لكي يستفســر احلضور 

عما يهمهــم من أمور تتعلق بالقانون، 
كمــا يأتي انعقاد مثل تلك الندوات من 
منطلق رؤية املعهد في االهتمام بالكوادر 
البشــرية وللتوعيــة القانونية املهمة 
وســعيا لتحقيق رؤيــة الكويت ٢٠35 
في االرتقاء والعناية بالكوادر والعنصر 

البشري.
وســتنعقد الندوة غدا األربعاء في 
متام الساعة 6 مساء مبقر املعهد اجلديد 
مبدينة الكويت »قبلة« شــارع أبوبكر 
الصديق متفرع من شارع فهد السالم ـ 

خلف برج حمود.

استقبل وكيل وزارة العدل 
املساعد ورئيس اإلدارة العامة 
للخبــراء خالد الدخيل أمس 
وفدا من إدارة اخلبراء بدولة 
قطر الشــقيقة ضــم كال من 
محمــد الكواري رئيس إدارة 
اخلبراء بدولة قطر، وناصر 
املطرفي نائــب رئيس إدارة 
اخلبراء والــذي يزور البالد 
حاليا ضمــن برنامج تبادل 
الــرؤى واخلبــرات بني دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربيــة، واالســتفادة مــن 
التجربة الكويتية في مجال 

اخلبرة.
وقد اســتمع الوفد الزائر 
لشــرح حول قانون اخلبرة 
بالكويت وتعديالته والقرارات 
العمــل اخلبــراء،  املنظمــة 
حيــث اطلــع علــى عــرض 
حــول األنظمة اآللية للدورة 

املســتندية املعمــول بها في 
اإلدارة، وتضمنــت الزيــارة 
جولة تفقدية في مقر اإلدارة 
العامة للخبراء شملت إدارتي 
الفنية والتفتيش  الشــؤون 
الفني، باإلضافة إلى حضور 

عدد من جلسات اخلبرة.
وأكــد الدخيل أهمية هذه 
الزيارة وعلى ضرورة العمل 
املشــترك بــني دول مجلــس 
التعاون لدول اخلليج العربية 

ملا فيه املصلحة العامة.

 خالد الدخيل مستقبال أعضاء الوفد القطري

»دسمان« يحتفل بيوم السكر 
العاملي اخلميس

حنان عبدالمعبود

أعلن مديــر العالقات العامة واإلعالم مبعهد دســمان 
للسكري طارق العريان، أن املعهد سينظم االحتفال للسنة 
احلادية عشرة على التوالي مبناسبة يوم السكر العاملي، 
وذلك يوم اخلميس ١6 نوفمبر اجلاري، خالل الفترة املسائية 
من اخلامسة حتى التاسعة مساء، مبينا أن االحتفال عبارة 
عن يوم مفتــوح حافل بالعديد من األنشــطة الترفيهية 
والتثقيفية، كما يتضمن فحوصات طبية، واستشــارات 
طبية وغذائية، باإلضافة الى عروض وأنشــطة ترفيهية 

ومسلية للعائالت وهدايا وجوائز.
وأضــاف العريــان في تصريح صحافــي، أن اجلهات 
الصحية املعنية باملرض في مختلف أنحاء العالم تشترك 
في مثل هذا اليوم بتنظيم أنشطة وفعاليات للتوعية من 
أخطار مرض الســكري، الفتا إلى أن املعهد ال يألو جهدا 
في العمل على تنفيذ رســالته وهي الوقاية والسيطرة، 
واحلد من آثار مرض الســكري واملشكالت الصحية ذات 
الصلــة فــي الكويت، من خــالل برامج فعالــة في مجال 
البحث، والتدريب، والتعليم، والتوعية الصحية، وذلك 
من أجل حتســني نوعية حياة الســكان، الفتا في الوقت 
ذاته الى ان الكويت حتتل مركزا مرتفعا بني الدول األكثر 
إصابة بأمراض الســكري، مؤكدا ان معهد دســمان يعمل 
وفق اســتراتيجية توعوية وبرامجية محددة بالتعاون 
مــع وزارة الصحة وعدد مــن اجلامعات العاملية ملكافحة 

املرض والوقاية من مخاطره.
ودعــا اجلمهور من جميع فئات املجتمع حلضور هذا 
اليوم املميز لالستفادة مما سيتخلله من فقرات ذات قيمة 
توعوية وشــيقة في الوقــت ذاته، مؤكــدا على ضرورة 
التزود باملعرفة الضرورية التي من شأنها مساعدة افراد 
املجتمع على اتباع سبل الوقاية من النوع الثاني من مرض 
الســكري، وهــذا ما نهدف إليه من خــالل إقامة مثل هذه 
األنشطة، وخصوصا يوم السكر العاملي، حيث سيتواجد 
فريق من األطباء واملختصني للرد على أي أســئلة طبية 
يطرحها احلضور، كما سيتم إجراء فحوصات سكر الدم 
وفحوصات طبية أخرى كنوع من الفحص الطبي الدوري 
للحضور وبعض الفقرات التي سيتم تخصيصها لألطفال.

سالم العلي يعتذر 
عن عدم االستقبال املعتاد

في ديوانه اليوم الثالثاء
يعتذر ســمو الشــيخ ســالم العلي الصباح عن عدم االســتقبال 
املعتــاد في ديوانه اليــوم الثالثاء املوافق ١٤ اجلاري وكذلك الثالثاء 

املقبل ٢١ اجلاري.

سمو الشيخ سالم العلي

قرية صباح األحمد التراثية استعدت الستقبال الجمهور

ً بدء تسجيل املشاركني في »املوروث الشعبي« غدا
أعلنت قرية صباح األحمد 
التراثية عن بدء التســجيل 
مبسابقات وفعاليات مهرجان 
الشــعبي للموسم  املوروث 
اخلامــس اعتبــارا مــن غــد 
اللجنــة  األربعــاء. ودعــت 
املنظمة للمهرجان في تصريح 
صحافي من لديه الرغبة في 
املشاركة املسارعة في عملية 
التــي ســتغلق  التســجيل 
أبوابها في احلادي والثالثني 
من الشــهر اجلــاري، وذلك 
بزيــارة موقع القرية الكائن 
في الساملي )الكيلو 59( إلمتام 

عملية التسجيل.
وأشــارت اللجنة إلى أن 
املهرجــان هذا العام يشــهد 
إطالق مجموعة من املسابقات 
التراثيــة والشــعبية والتي 
تشــمل فئات اإلبــل »مزاين 
وهجيج« واألغنــام »مزاين 
ومــراح وإنتــاج« والطيور 
»جمــال وســرعة وملواح« 
واخليــل »قــدرة وحتمــل« 
وغيرهــا مــن املســابقات، 
إضافة إلى املسابقات التراثية 
والشعبية، والتي تعيد إحياء 
تراث اآلباء واألجداد وحتافظ 

على املوروث الشعبي. 
وأشــارت اللجنة إلى أن 
القرية استكملت تطوير جميع 
املرافــق واخلدمــات خلدمة 
روادها من املطاعم واملقاهي 
واألسواق الشعبية وصاالت 
األلعــاب التراثية واملتاحف 
لــدول مجلــس  التاريخيــة 
التعاون اخلليجي واحلرف 

والرياضية بينهــا ماراثون 
املشــي الذي ســيقام للمرة 
األولى والرماية وكرة القدم 
وغيرها، إلى جانب املسابقات 
الشــعبية اخلاصة للشباب 

اليدوية واملعالم الســياحية 
والبحيرات االصطناعية.

يذكر أن القرية ستقيم هذا 
العام العديــد من الفعاليات 
واألنشطة التراثية والثقافية 

واملتقاعديــن وفنون الطبخ 
والعروض الفنية والفلكورية 
واملسابقات للجمهور، والتي 
تشــهد توزيــع الكثيــر من 

اجلوائز القيمة.

قرية صباح األحمد التراثية واحة جميلة في وسط الصحراء

حضور جماهيري الفت سنويا في املهرجان 


