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باسل الصباح: 79 سيارة إسعاف إلى اخلدمة و»زراعة القلب« قريباً

حنان عبداملعبود

أعلن وزير الصحة الشيخ 
د.باســل الصبــاح عن دخول 
7٩ سيارة إسعاف جديدة إلى 
اخلدمة خالل أسبوع، مؤكدا ان 
هذا ســيتم عقب استكمال كل 
املتطلبات من اجلهات الرقابية.
جــاء هذا ضمــن تصريح 

العــام املاضــي فــي برنامــج 
القلــب الصناعي، وأعرب عن 
أمله بتطبيــق برنامج زراعة 
القلــب قريبا، مشــيرا إلى أن 
اخلطة املوضوعة للعمل به قد 
اكتملت وسيتم اإلعالن عنها 

في القريب.
وتقدم الوزير بأسمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى صاحب 

املبارك مبشــاعر ميألها الود 
والتسامح.

وأضاف ان الوزارة مقبلة 
على افتتاح عدد من املشاريع 
اجلديدة خالل األشهر املقبلة، 
من بينها مستشــفى الصباح 
اجلديد ومستشــفى األمراض 
الســارية، آمال أن يتم افتتاح 
هــذه املشــاريع نهايــة العام 

الديوان«. كما شدد وزير الصحة 
على أهمية استحداث برنامج 
للرصد املستمر آلراء املرضى 
واملراجعني وانطباعاتهم عن 
الرعاية الصحية، وذلك في إطار 
حرص الوزارة على االستفادة 
من آراء املرضــى واملراجعني 
لتطويــر خدماتهــا وضمــان 
تقدميهــا باجلــودة املطلوبة 

الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وإلى سمو ولي العهد 
الشــيخ نــواف األحمــد وإلى 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك مبناسبة 
الشــهر الفضيل، مشــيرا إلى 
أن حضــور غفير من موظفي 
الوزارة والعاملني فيها لتبادل 
التهاني بحلول شهر رمضان 

احلالي، باإلضافة إلى عدد من 
املراكز الصحية التي ســيتم 

افتتاحها أيضا.
وفيما يختــص ببدء عمل 
بعــض اإلدارات اجلديدة قال 
الوزير: »ان الهيكل التنظيمي 
للــوزارة اليــزال فــي ديوان 
اخلدمة املدنية، مشــددا على 
أن الــوزارة تتابــع إقراره مع 

ووفقا ألحدث املعايير العاملية.
وأوضح د.باســل الصباح 
ان هــذه اللجنة تعنى بوضع 
األهــداف والغايات ومنهجية 
املســتمر  الرصــد  وأدوات 
واملراجعــني  املرضــى  آلراء 
وانطباعاتهــم عــن الرعايــة 
الصحيــة مبا يتفق مع أحدث 
البحوث والدراسات العاملية.

خالل حفل استقبال املهنئني بحلول شهر رمضان
)زين عالم( د.عادل الزايد ود.آمال اليحيى يهنئان الوزير بحلول الشهر الكرميالشيخ د.باسل الصباح ود.مصطفى جعفر يتوسطان الوكالء املساعدين في وزارة الصحة 

للوزيــر صبــاح أمــس على 
هامش حفل استقبال املهنئني 
مبناسبة حلول شهر رمضان 
الكرمي والذي أقيم بديوان عام 
الــوزارة، كما كشــف الوزير 
عــن إدخال عدد مــن البرامج 
الصحيــة قريبــا ومــن بينها 
برنامج زراعــة القلب، مبينا 
ان وزارة الصحــة بــدأت منذ 

وزير الصحة يتلقى التهنئة من الزميلة حنان عبداملعبودد.فاطمة النجار ود.نوال احلمد ود.غادة اإلبراهيم مع عدد من الطبيبات

»الصحة« تشكل 6 فرق للرقابة والتفتيش 
على القطاع الطبي األهلي على مدار الساعة

عبدالكرمي العبداهلل

اعتمــدت وزارة الصحة تشــكيل 6 
فرق للرقابة والتفتيش على املستشفيات 
واملراكز الطبيــة والعيادات األهلية، وهي 
فريــق للتفتيش على »التغذية واإلطعامـ  
الطب النفسي ـ العيون ومحالت النظارات 
ـ الرعايــة الصحية األولية ـ املختبرات ـ 
جلنة التفتيش الشــاملة«. وستقوم فرق 

التفتيش الـ 6 بالتفتيش على مدار الساعة 
على املستشفيات واملراكز الطبية والعيادات 
اخلاصة واحملالت التي متارس املهن املعاونة 
ملهنة الطب بالقطــاع األهلي، والتثبت من 
املقررة باملستشفيات  توافر االشتراطات 
واملراكز الطبية والعيادات بالقطاع األهلي، هذا 
باإلضافة إلى االطالع على سجالت املرضى 
بالعيادات اخلاصة والتأكد من صحة وسالمة 

اإلجراءات وإثبات ما يقع من مخالفات.

ترقية 31 موظفًا في »املوانئ« 
لشغل املناصب اإلشرافية

الشايجي: إعادة تأهيل 
»الطب الصيني« خالل 3 أشهر

وقع مدير عام مؤسسة املوانئ الكويتية 
الشيخ يوســف العبداهلل عددا من القرارات 
اإلداريــة اخلاصة بالتســكني فــي املناصب 
اإلشــرافية على مستوى )مدير - مراقب - 
رئيس قسم( والبالغ عددهم 3١ موظفا لتشمل 

قطاعات املؤسسة واملوانئ الثالثة.
وقــال العبداهلل في لقائه مع املســؤولني 
ان الترقيــات اإلداريــة في املؤسســة تعتبر 
ضرورة ملحة في الوقــت الراهن، مؤكدا أن 
إجراءات تســكني الوظائف اإلشــرافية متت 
عبر مراحلها وقنواتها الرســمية والشرعية 
بسالســة وسرعة ويسر، مع مراعاة حتقيق 
مبدأ العدالة والشــفافية واملســاواة وتكافؤ 
الفرص، بدءا من إصدار القرار الوزاري رقم 
)م م ك/ و/ ١6-٢٠١8( بشــأن إعادة تشــكيل 
جلنة شؤون املوظفني في املؤسسة والقرار 

اإلداري رقم )م م ك/ م ع/ ٢١5- ٢٠١8( بشأن 
إعادة تشكيل جلنة مقابلة واختيار املوظفني 
املرشحني من مراكز العمل املختلفة باملؤسسة 
لشغل الوظائف اإلشــرافية وتعديالتها، ثم 
اإلعالن عن الوظائف اإلشــرافية الشــاغرة، 
وصوال ملرحلة التنافس الشريف بني الزمالء، 
لتنتهي باســتحقاق كل مســتحق بناء على 
عملــه وإجنازه وعطائه.  وأوصى العبداهلل 
املســؤولني كل في مجالــه بالتحلي بالروح 
اإليجابية البنــاءة، والتعاون مع موظفيهم، 
ومتثيل القدوة احلســنة لهم، واصفا إياهم 
بـ»سفراء املوانئ الثالثة« وعيون اإلدارة العامة 
التي تكشف مواطن الضعف، مما يستوجب 
منهم رفــع التوصيــات والتقارير والتحرك 
الفوري نحو اإلصالح في كافة اجلوانب التي 
تصب في مصلحة مؤسسة املوانئ الكويتية.

عبدالكرمي العبداهلل

اعلن مدير مستشفى 
الطب الطبيعي والتأهيل 
الصحي د.صالح الشايجي 
عن االنتهــاء من تطوير 
وإعادة تأهيل مركز الطب 
الصينــي باملستشــفى 
خالل 3 أشــهر، مشــيرا 
في الوقــت ذاته الى انه 
ســيتم حتديثه وادخال 
اجهزة جديدة ومتطورة 
للعــالج. جــاء هــذا في 

تصريــح صحافي على هامش زيارة وفد 
صيني رفيع املســتوى مكون من رئيس 
الصليب االحمر الصيني وســفير الصني 
وامللحق االقتصادي للصني والوفد املرافق 
له لالطــالع علــى مركز الطــب الصيني 

على هامش زيارة وفد رفيع املستوى من الصني ملستشفى الطب الطبيعي

الشيخ يوسف العبداهلل متوسطا عددا من موظفي »املوانئ« 

»الصحة« تفتح االلتحاق بفريق اخلدمات الطبية وحمالت احلج

اجلاراهلل: »نحميها« تهدف لرفع الوعي في املدارس 
والتدريب على حتويل النفايات إلى سماد عضوي

عبدالكرمي العبداهلل

فتحــت وزارة الصحــة 
بــاب تقدمي طلبات املوظفني 
الراغبني في االلتحاق بفريق 
الطبيــة لبعثــة  اخلدمــات 
احلــج الكويتيــة، وبالكادر 
الطبي بحمالت احلج، حيث 
الوزارة صناديق  خصصت 
الســتقبال طلبات املوظفني 
الراغبــني في االلتحاق مبقر 

الفريق بالوزارة.
وحــددت وزارة الصحة 
الســتقبال  موعــد  آخــر 
الطلبات بالنســبة للراغبني 
في االلتحاق بفريق اخلدمات 
الطبيــة لبعثة احلج والذي 
حددت لــه موعد ١3 يونيو، 
و٢3 مايو آخر موعد لتقدمي 
طلبات الراغبني في االلتحاق 
بالكادر الطبي حلمالت احلج 

الكويتية.

الفريق الطبي
وتنشر »األنباء« شروط 

ليلى الشافعي

نظمت مبادرة »نحميها« 
جلنة البيئة وسالمة الغذاء 
بالتعاون مع ثانوية اجلزائر 
الشــامية الصحية  مبنطقة 
محاضرة علمية عن أمراض 
النباتات واملكافحة العضوية 
بالتعــاون مع الهيئة العامة 
لشــؤون الزراعــة والثروة 
الســمكية مبناســبة نهاية 
املوســم، والتي حاضر فيها 
كل من: د.فاطمة الكندري التي 
حتدثت عن التعقيم الشمسي 
صديــق البيئة، ود.أشــرف 
املكافحــة  عــن  حجــازي 
العضوية لآلفات، كما تناول 
الباحث محمد رياض أنواع 
أمراض النباتات، كما شاركت 
ليلى اليتامى في احملاضرة.

ممــارس عام، طــب طوارئ 
)جراحة باطنة(«، وأن يكون 
لديهم ترخيص مزاولة مهنة 
صالح في الكويت، فضال عن 
أن يكون املســمى الوظيفي 

)مسجل فما فوق(.
أما بالنسبة لـ »الصيادلة، 
التمريض، التفتيش الصحي، 
فنيــي الطــوارئ الطبيــة«، 
فيجــب أن يكونوا حاصلني 
علــى دبلــوم دراســي فــي 

للتقليــل مــن النفايات، كما 
نســعى ألن تكــون الكويت 
صديقة للبيئة وآمنة غذائيا 
عــن طريق رفــع الوعي في 
املدارس واملجتمع والتدريب 
علــى التخلــص اآلمــن من 

تخصصات »الباطنة أو احد 
فروعها طب العائلة، ممارس 
عام، طب طوارئ )جراحة 
باطنة(«، وأن يكون لديهم 
ترخيص مزاولة مهنة صالح 
في الكويــت، فضال عن أن 
الوظيفي  يكــون املســمى 

)مسجل فما فوق(.

النماذج
وقامــت وزارة الصحة 
بتوزيع النماذج املخصصة 
لهــذا الغرض علــى جميع 
املناطق الصحية واإلدارات 
املركزيــة واملستشــفيات 
التخصصيــة  واملراكــز 
والصحيــة، وبقية مرافق 
الوزارة الســتيفائها خالل 
الفترة املقــررة واعتمادها 
مــن املدير املختــص، علما 
انه سيتم تقييم استمارات 
الترشــيح من قبل رئيس 
فريــق اخلدمــات الطبيــة 
ورؤساء مجموعات العمل 

الختيارهم.

النفايــات  تقليــل  هدفهــا 
وحتفيز الشباب على التطوع 
للمساهمة في حل مشكالت 
البيئــة واحملافظــة عليهــا 
وتفعيل دور منظمات املجتمع 
املدني التطوعي حلل مشاكل 
تلوث البيئة، باإلضافة إلى 
تعزيز الشــراكة بني القطاع 
املدنــي التطوعــي والقطاع 
احلكومــي واألهلي لتحقيق 
التنمية املســتدامة )حديقة 

مدرسية صديقة للبيئة(.
وأكدت على أهمية حتويل 
املدارس إلى منطقة صحية 
واالستفادة من الطاقة ومن 
النفايات والتركيز على األمن 
الغذائي ودور املدارس فيه، 
وكان تدشني النموذج األول 
للمدارس املستدامة »ثانوية 

اجلزائر صديقة للبيئة«.

التخصــص فما فــوق، وان 
يكونــوا عاملني فــي وزارة 
الصحــة ولديهــم ترخيص 
مزاولة مهنة ساري املفعول، 
أما اإلداريون فيجب أن يكونوا 
موظفني بوزارة الصحة مبدة 
ال تقل عن 5 سنوات خبرة، 
علما بأن املستندات املطلوبة 
هــي »صــورة عــن البطاقة 
املدنيــة، صــورة ترخيص 
مزاولــة املهنــة، ٢ صــورة 
ضوئية خلفية بيضاء، صورة 

من جواز السفر«.

حمالت احلج
وبالنسبة للكادر الطبي 
الكويتية،  حلمالت احلــج 
فقد اشــترطت الوزارة أن 
يكون الكادر من الطبيبات 
واملمرضــات الالتي ال تقل 
أعمارهن عن 45 عاما، وان 
يكون لديهن محرم مرافق 
للحملة، واشــترطت على 
األطباء الراغبني في االلتحاق 
أن يكونوا ايضا من أصحاب 

النفايات العضوية وحتويلها 
إلى ســماد عضوي وتعليم 
البستنة املدرسية واملنزلية 
للمساهمة في حتقيق األمن 

الغذائي في الكويت.
وحــول عمــل »نحميهــا 
الرئيسي«، قالت اجلاراهلل: 
تأسس فريق عمل »نحميها« 
التطوعي في العام ٢٠١3 ومت 
إعداد دراسة وصفية لقياس 
مســتوى الوعي البيئي في 
مناطق الشــامية والشويخ 
وغرناطــة عــام ٢٠١4، ومت 
فــي  محاضــرات  تنظيــم 
مــدارس اجلزائــر الثانوية 
والشــامية املشــتركة بنات 
والشــايع االبتدائيــة بنــني 
الشــامية وروضة  وروضة 
املنصورية بالشويخ. ولفتت 
إلــى ان املبــادرة مجتمعية 

»األنباء« تنشر الشروط املطلوب توافرها في املتقدمني

حاضرت في أمراض النباتات واملكافحة العضوية من خالل املبادرة

 23 مايو آخر موعد لتقدمي طلبات االلتحاق بالكادر الطبي حلمالت احلج

سعاد اجلاراهلل متوسطة احملاضرين

اخلاصــة  الصحــة  وزارة 
بالراغبــني فــي االلتحــاق 
بفريــق اخلدمــات الطبيــة 
الكويتيــة  احلــج  لبعثــة 
الطبــي حلمــالت  والــكادر 
احلج، حيث اشــترطت على 
األطباء الراغبني في االلتحاق 
بفريق اخلدمات الطبية لبعثة 
احلج الكويتية أن يكونوا من 
أصحاب تخصصات »الباطنة 
أو احد فروعها طب العائلة 

من جهتها، قالت رئيسة 
مبــادرة »نحميهــا« ســعاد 
اجلاراهلل إن املشروع بيئي 
مشــترك مع الهيئــة العامة 
للبيئــة، واملبادرة تســعى 
إلى مدارس بيئية مستدامة 

د.صالح الشايجي والوفد الصيني وعدد من أطباء املركز

املوجود في مستشــفى الطــب الطبيعي 
والتأهيل الصحي. وذكر د.الشــايجي انه 
مت على هامــش الزيــارة االطمئنان على 
الفريق الطبي الصيني وسير عمله، وكذلك 

مت االطالع على املركز الصيني اجلديد. 

ملشاهدة الڤيديو


