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االحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ محليات

إلزام املنشآت الصحية احلكومية واألهلية بتنفيذ سياسات 
وإجراءات احلصول على «موافقة املريض املستنيرة»

أصــدر وزيــر الصحــة 
قــرارا  الســعيد  د.خالــد 
بإلزام كل املنشآت الصحية 
احلكومية واألهلية بتنفيذ 
سياســات موافقة املريض 
املستنيرة، وجاء في القرار:
تلتــزم كافــة املنشــآت 
الصحية بالقطاعني احلكومي 
واألهلي بتنفيذ سياســات 
وإجــراءات احلصول على 
موافقة املريض املستنيرة 
وفقا ألحكام القانون رقم ٧٠ 
لســنة ٢٠٢٠ بشأن مزاولة 
مهنة الطب واملهن املساعدة 
املرضــى  وحقــوق  لهــا 
واملنشآت الصحية، وعلى 
أن يلتزم األطباء املرخص 
لهم مبزاولة مهنة الطب وفق 
أحكام املادة ١٠ من القانون 
بتبصير املريض بكل أمانة 

وصدق باآلتي:
٭ كامــل حالتــه املرضية 

ومراحلها وأسبابها.
٭ الوسائل واالجراءات الطبية 
التشــخيصية والعالجيــة 
الواجب اتخاذها وفقا حلالة 
املريــض مــع بيــان فوائــد 
ومخاطــر كل منها وتعريفه 
بالبدائل املناسبة واخليارات 
املتاحة بطريقة الئقة ومبسطة 
وواضحة، وذلك بالقدر الذي 
تســمح به حالته اجلســدية 

والنفسية.
٭ خطــة العــالج املزمــع 

اتباعها.
٭ املضاعفات احملتملة غير 
النادرة خالل العمل الطبي 

وبعده.
ونص القــرار على: تصدر 
املوافقــة املســتنيرة وفق 

احلــاالت التــي تســتدعي 
املبيت ألكثر من ٢٤ ساعة 

في املنشأة الصحية.
٭ املريــض نفســه اذا أمت 
واحدا وعشرين سنة فيما 
يتعلق بإجراءات اجلراحات 
والتدخالت التجميلية، فإن 
لم يتم واحدا وعشرين سنة 
تصدر املوافقة من األب واألم 
معــا أو ممــن كان حينهــا 
على قيــد احلياة أو املمثل 

القانوني.
٭ الشــخص نفسه اذا أمت 
واحدا وعشرين سنة فيما 
يتعلــق بزراعــة األعضاء، 
ويجوز ملــن يتــم الثامنة 
عشــرة من عمــره التبرع 
ألحد أقاربــه حتى الدرجة 
الثانية، وذلــك مع مراعاة 
أحكام وإجــراءات القانون 

املنظم لزراعة األعضاء.
٭ املمثل القانوني لوزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
بشأن من تتولى رعايتهم أو 
من يتم إيواؤهم أو إيداعهم 

لديها.
٭ احلاضن إذا كان املريض 
لم يتم الثامنة عشــرة من 
عمــره ذكــرا كان أو أثنــى 
ومحتضنــا وفقــا ألحكام 
القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٥ 
في شأن احلضانة العائلية.

٭ املريض النفسي والعقلي 
القــادر علــى اتخاذ  غيــر 
القرارات املتعلقة بصحته 
تراعــى فــي هــذه احلالــة 
األحــكام املقررة في قانون 
رقم ١٤ لســنة ٢٠١٩ بشأن 

الصحة النفسية.
يحظر إجراء أي استبيان 

مستنيرة كتابية صريحة 
ومسبقة من املريض وإثبات 

ذلك مبلفه الطبي.
ويجوز ملزاول املهنة وفق 
أحكام املادة ٢١ من القانون 
إجــراء أي نوع مــن أنواع 
التصوير بغرض التعليم، 
أو التوثيق، أو البحث، أو 
النشــر العلمي، أو لتبادل 
اخلبرات، أو املعلومات في 
املجال الطبي، أو للتوعية 
الصحيــة وذلــك بشــرط 
احلصــول علــى موافقــة 
مستنيرة مكتوبة وصريحة 
مــن املريــض، ويجــب أن 
يحــدد فيها غرض وحدود 
االستخدام والنشر، وذلك 
مع مراعاة عدم اإلفصاح عن 
شــخصية وهوية املريض 
املصلحــة  انتفــت  كلمــا 

املعتبرة لذلك.
وعلى الطبيب وفق أحكام 
املادة ٢٧ مــن القانون حتري 
الدقــة والصــدق واألمانة في 
إخبــاره باحلالــة املرضيــة 
وطبيعتها ومراحلها وأسبابها 
ومضاعفاتهــا احملتملــة غير 
النــادر حدوثهــا واإلجراءات 
واألســاليب  التشــخيصية 
العالجية وفوائد ومخاطر كل 
منها، وتعريفه بالبدائل املناسبة 
واخليــارات املتاحــة بطريقة 
الئقــة ومبســطة وواضحــة، 
وذلك بالقدر الذي تســمح به 
حالته اجلســدية والنفســية، 
وإذا طرأت مستجدات تستدعي 
اتخاذ قرارات جديدة يجب إعالم 
املريض أو من ميثله قانونا بها، 
وفقا ملا تقتضيه ظروف احلالة 

فيما عدا احلاالت الطارئة.

أو استفتاء أو تقدمي عروض 
أو خدمات أو إعالنات داخل 
املنشــأة الصحيــة، وذلك 
مــا لم يتــم احلصول على 
موافقة خطية مســبقة من 
إدارة املنشأة الصحية وفقا 
ألحــكام املــادة ١٦، ٣٢ من 
القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٠.
الطبيب  ويجــب علــى 
احلصــول علــى املوافقــة 
املسبقة املكتوبة والصريحة 
من الــزوج والزوجة على 
اإلجهاض وفق املادة ١٧ من 
القانون، وذلك في األحوال 

االستثنائية اآلتية:
١ - اذا كان اإلجهاض الزما 

إلنقاذ حياة األم.
٢ - اذا كان استمرار احلمل 
يضــر بصحــة األم ضررا 

جسيما.
اذا ثبــت علميــا أن   - ٣
اجلنــني ســيولد مصابــا 
على نحو جســيم بتشوه 
بدنــي أو قصــور عقلي ال 
يرجــى البرء منــه، وذلك 
بعد احلصول على موافقة 
مسبقة مكتوبة وصريحة 
من الــزوج والزوجة على 

إجراء اإلجهاض.
ويحظــر علــى الطبيب 
وفــق أحكام املــادة ٢٠ من 
القانــون القيام بإجراء أي 
عمــل طبــي أو جراحي أو 
عالجي ألي إنسان اذا كان 
من شأنه أن يؤدي الى عدم 
اإلجنــاب نهائيا ما لم يكن 
ذلك لضرورة طبية معتبرة 
تفاديا لضرر محقق يصيبه، 
ويجب على الطبيب في هذه 
احلالة احلصول على موافقة 

ً تصدر عن املريض نفسه إذا كان أمت ١٨ عاماً أو من ميثله قانونا

د.خالد السعيد

أحكام املادة ١١ من القانون 
من:

٭ املريض نفســه اذا كان 
الثامنــة  متزوجــا أو أمت 
عشــرة ســنة ذكرا كان أو 
أنثى أو مبن ميثله قانونا، 
واذا كانت حالته ال تسمح 
لــه بذلك يجــوز أن تصدر 
املوافقة املستنيرة من األب 
أو الزم أو من زوجه أو من 
أقاربه البالغني لسن الرشد 
وحتى الدرجة الثانية سواء 
أكانوا ذكورا أم إناثا أو من 

ميثله قانونا.
كان  اذا  األم  أو  األب  ٭ 
املريــض لــم يتــم الثامنة 
عشــرة ســنة ذكرا كان أو 
أنثى أو من أقاربه البالغني 
لسن الرشد وحتى الدرجة 
الثانية سواء أكانوا ذكورا 
أم إناثا أو من ميثله قانونا.
٭ املريض نفســه اذا كان 
قد أمت اخلامسة عشرة سنة 
كاملــة ذكــرا كان أو أنثــى 
بالنســبة لتلقي اخلدمات 
الطبية والرعاية الصحية 
األولية، ويستثنى من ذلك 

على الطبيب حتري الدقة واألمانة عند إخبار املريض بحالته وأسبابها ومضاعفاتها احملتملة

أ رئيس غامبيا بالعيد الوطني األمير هنَّ
بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس أداما بارو 
رئيس جمهورية غامبيا الصديقة عبر فيها 
ســموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا له موفور الصحة 
والعافيــة وجلمهوريــة غامبيا وشــعبها 

الصديق كل التقدم واالزدهار.

وبعث ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس أداما بارو 
رئيس جمهورية غامبيا الصديقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 

لبالده، راجيا له وافر الصحة والعافية.
وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

رسميًا.. الفارس والناصر 
وزيران للداخلية والدفاع بالوكالة

رسميا.. صدر مرسوم 
بتوقيع سمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد 
اجلابــر الصبــاح بقبول 
اســتقالة نائــب رئيــس 
الدفــاع  الــوزراء وزيــر 
الشيخ حمد جابر العلي 
ونائــب رئيس الــوزراء 
وزيــر الداخلية الشــيخ 
أحمد املنصــور، على أن 
يتــم إبالغ املرســوم الى 
مجلس األمة ويعمل به من 
تاريخ صدوره غدا األحد 

في اجلريدة الرســمية، كما صدر رســميا 
مرسوم بتعيني كل من د.محمد الفارس نائب 
رئيــس مجلس الوزراء وزير النفط وزير 
الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة باإلضافة 

الى عمله وزيرا للداخلية بالوكالة، والشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد وزير اخلارجية وزير 
الدولة لشــؤون مجلس الوزراء باإلضافة 

الى عمله وزيرا للدفاع بالوكالة.

د.محمد الفارسالشيخ د.أحمد ناصر احملمد

«املواصالت»: بدء قطع اخلدمة الهاتفية 
للمتخلفني عن سداد املستحقات املالية

دعت وزارة املواصالت املســتفيدين من 
خدمات الهواتف األرضية لديها الى ســرعة 
سداد املستحقات املالية املترتبة عليهم قبل 
الـ١٣ مــن مارس املقبل، وذلــك جتنبا لقطع 

اخلدمة عنهم.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن على 
املتخلفني عن السداد املبادرة بالدفع وسداد 
املبالــغ املالية مباشــرة عبر موقــع الوزارة 
أو عبــر   (www.moc.gov.kw) اإللكترونــي

مراجعة أي من املقاسم التابعة لها.
وأكدت ضرورة املبادرة بسداد املستحقات 

املالية من مســتغلي املساحات داخل مباني 
ومقاســم الوزارة (مكاتــب ـ أجهزة ـ كبائن 
ـ هوائيات) وخارجها وكذلك املشــتركني في 
 ٨٠٠ - Leased line - NGN - ISDN) خدمات
- E١ - هوائــيـ  فايبــرـ  ثالثيـ  نطاق) في 
موعد أقصاه ١٣ مارس املقبل عن طريق مراجعة 
إدارة الشــؤون املالية - مراقبة احلســابات 
التجاريــة في منطقة الشــويخ. وذكرت أنه 
في حال تخلف العميل عن الســداد للمبالغ 
املترتبة عليه ستقوم الوزارة باتخاذ اإلجراءات 
القانونية الالزمة لتحصيل مستحقاتها املالية.

احلشاش مّثلت الكويت في مؤمتر صناع األمل األول في القاهرة
مثلــت رئيســة جمعيــة 
السعادة وااليجابية املستشارة 
جناة احلشاش الكويت بصفتها 
رئيسة للجنة التوصيات في 
مؤمتــر «صناع األمــل األول 
شركاء الوطن العربي»، الذي 
أقيم في القاهرة بداية الشهر 
اجلاري حتت رعاية صاحبة 
الســمو امللكــي األميــرة دينا 
بنت سعود بن عبدالعزيز آل 
سعود، حيث شاركت سموها 
عبر تقنية الزووم في افتتاح 
املؤمتر والقــت كلمة موجزة 
رحبــت من خاللها باحلضور 
واعتذرت عن عدم حضورها 
شــخصيا، وأكدت على أهمية 
التعــاون فــي خلــق فــرص 
وفتح آفاق جديدة للمبادرين 
وأصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة تساهم في ازدهار 
وتطور أعمالهم، مشــيرة الى 
أهمية املؤمتر ودوره املؤثر في 
توحيد اجلهود لتحقيق الهدف 

أوال: تشــكيل جلنــة مــن 
مجــال  فــي  املتخصصــني 
(االقتصاد واالجتماع والبيئة) 
التي تعتبــر ركائــز التنمية 
املستدامة على أن تقوم بجولة 
في أنحاء الوطن العربي للبحث 
عــن كيفيــة إتاحــة الفــرص 
التنمويــة املمكنة الســتغالل 
الطاقــات البشــرية مــن أجل 
حتقيق مستوى رفاهية أفضل 
لألفراد ألنهم الهدف األساسي 
واألداء  البشــرية  للتنميــة 

لتحقيقها.
ثانيا: االتفــاق على إقامة 
الــدورة الثانية ملؤمتر صناع 
األمــل فــي اململكــة العربيــة 
السعودية خالل العام املقبل.

ثالثا: العمل على بحث سبل 
التعاون املشــترك بني الدول 
العربيــة لتوفيــر اإلمكانــات 
الالزمــة لتحقيــق  واألدوات 
االكتفــاء الذاتــي للغــذاء بني 

الدول العربية.

انشــاء ســوق عربيــة موحد 
للمشــاريع الصغيرة فعندما 
الشــباب  تتوحــد مشــاريع 
الصغيــرة ســوف تنتعــش 
األسواق العربية ونساهم في 
القضاء على البطالة من خالل 

توفير فرص العمل.
ثامنا: زيادة معدالت التبادل 
التجــاري بإقامــة معــارض 
للمشــاريع الصغيــرة علــى 
مستوى دول الوطن العربي.

تاسعا: انشاء منصة عربية 
الرؤية  بروح وطنية توحــد 
والرســالة اإلعالمية العربية 

للعالم.
عاشــرا: اشــراك ودمــج 
النــادرة  العربيــة  اخلبــرات 
واملميزة كل في مجاله، لدعم 
الطاقات الشــبابية من خالل 
نقل خبراتها لألجيال القادمة 
لضمان استمرار عجلة التنمية 
والنهوض باملجتمع في شتى 

املجاالت.

رابعا: زيادة االستثمارات 
والبحث العلمــي في مصادر 
الطاقة البديلة والنظيفة وإعادة 
تدوير النفايات والتخلص منها 
بشــكل آمن للحد من األضرار 

البيئية.
خامسا: تبني العقول الذكية 
منذ الصغر واالستثمار فيها 
القــوة احلقيقية  باعتبارهــا 
للدول، عبر انشاء مراكز علمية 
عالية التقنيات تواكب التطور 
العلمي والتقني احلديث وتهتم 
أيضــا بالــذكاء االصطناعي، 
وتشــجيع واحتــواء العقول 
العربية املهاجرة واالستفادة 
مــن خبراتهــا فــي أوطانهــا 

العربية.
سادسا: إنشاء قاعدة بيانات 
تتضمن اخلبراء واملختصني 
من أنحاء الوطن العربي وربط 
هذه القاعدة مبنصات التواصل 

االجتماعي املتاحة.
سابعا: دعم وتفعيل فكرة 

حتت رعاية األميرة دينا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود

جناة احلشاش

املنشــود من خالل التكريس 
لبنــاء شــراكات اســتثمارية 
واتاحة الفرصة للشــباب في 
مجال االستثمار وترك بصمة 
لألجيال القادمة حتفزهم على 

العطاء واالجناز.
 بدورها، كشفت املستشارة 
جنــاة احلشــاش عــن أبــرز 
التوصيات التي أصدرها املؤمتر 

في جلسته اخلتامية وهي:

استمرار انخفاض اإلصابات بتسجيل ١٠١٩ حالة جديدة بـ «كورونا» 
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 
١٠١٩ إصابــة جديــدة بڤيروس 
كورونا املســتجد (كوفيد-١٩) 
في الســاعات الـــ ٢٤ املاضية، 
ليرتفع بذلك إجمالي عدد احلاالت 
املسجلة في البالد إلى ٦١١٨٢٠. 
وقــال املتحدث باســم الوزارة 
د.عبداهللا السند لـ «كونا» إنه 
مت تســجيل ٣٥٠٦ حاالت شفاء 
ليرتفــع بذلــك إجمالــي عــدد 
املتعافني إلى ٥٨٨٠٨٤، مبينا أن 
نسبة مجموع حاالت الشفاء من 
مجموع اإلصابات بلغت ٩٦٫١٪ 
وأوضح د.السند أنه مت تسجيل 
حالة وفاة جراء اإلصابة ليكون 
إجمالي عدد احلاالت املســجلة 
٢٥٢٨ حالــة، مبينا ان عدد من 
يتلقى الرعاية الطبية في أقسام 
العناية املركزة بلغ ٨٥ حالة في 
حني بلغ املجموع الكلي للحاالت 
التي ثبتــت إصابتهــا والتزال 
تتلقى الرعايــة الالزمة ٢١٢٠٨ 
ووصل إجمالي عدد احلاالت في 
أجنحــة «كوفيد-١٩» إلى ٣٤٣. 
وذكــر أن عــدد املســحات التي 
مت إجراؤهــا بلغ ٢٠١١١ ليصبح 
مجموع الفحوصات ٧٤٤٦٥٦٠، 
مشــيرا إلى أن نسبة اإلصابات 
لعدد هذه املسحات بلغت ٥٫١٪.

شفاء ٣٥٠٦ وتسجيل حالة وفاة و٨٥ حالة في العناية املركزة

د.عبد اهللا السند

مــن جانــب آخر، اســتقبل 
وزير الصحة د.خالد الســعيد 
مبكتبــه بديــوان عــام الوزارة 
املتحــدة  الواليــات  ســفيرة 
الينا رومانوســكي،  األميركية 
الــى  التهانــي  والتــي قدمــت 
وزير الصحة مبناســبة توليه 
مســؤولية الــوزارة. وتنــاول 
اللقاء آفــاق ومرئيات التعاون 
في املجــاالت الصحية وتبادل 
اخلبــرات والبرامــج الصحية 
املشــتركة بــني وزارة الصحة 
والواليات املتحــدة األميركية. 
وقــد حضرت املقابــالت مديرة 
إدارة العالقات الصحية الدولية 

د.رحاب الوطيان.

سفيرة بريطانيا: معهد دسمان للسكري 
حقق العديد من اإلجنازات املبهرة

حنان عبداملعبود

قامت الســفيرة البريطانيــة لدى الكويت 
بلينــدا لويس بزيارة ميدانية ملعهد دســمان 
للسكري والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي وكان في استقبالها املدير العام د.قيس 
الدويري، ومدير العالقات العامة واإلعالم طارق 
العريان، للتعرف على املؤسســات املهمة في 

الكويت وتعزيز أواصر التعاون العلمي.
ومت التطــرق الى العديــد من املوضوعات 

والقضايــا العلميــة والبحثيــة ذات االهتمام 
املشــترك بني الطرفني. واســتعرض الدويري 
مع السفيرة مســيرة املعهد العلمية وأهميته 
ودوره كصرح شامخ في خدمة البحث العلمي 
في الكويت، مناقشا سبل تعزيز التعاون البحثي 
والعلمي املشترك. واختتمت الزيارة بجولة داخل 
أروقة املعهد للتعرف على األبحاث واملشاريع 
واخلدمــات والبرامج التــي ينفذها املعهد عن 
كثب، حيث أشادت الســفيرة البريطانية مبا 

حققه املعهد من تطورات وإجنازات مبهرة.

السفيرة البريطانية بليندا لويس خالل زيارتها ملعهد دسمان وفي استقبالها د.قيس الدويري وطارق العريان

وزير شؤون االستثمار البريطاني زار الكويت:
تعزيز العالقات الثنائية والتعاون التجاري

أسامة دياب

قام الوزير البريطاني 
لشؤون االستثمار بوزارة 
التجارة الدولية واألعمال 
والطاقة واالستراتيجية 
الصناعية اللورد جيري 
جرميســتون، بزيــارة 
الكويت يوم ١٦ اجلاري 
برفقة املفوض التجاري 
لصاحبة اجلاللة مبنطقة 
الشرق األوسط ساميون 
بينــي لزيــادة تعزيــز 
التجــاري  التعــاون 

واالستثماري بني اململكة املتحدة والكويت.
وخالل الزيارة، التقى جرميستون بوزير 
املالية ووزير الدولة للشؤون االقتصادية 
واالستثمار عبدالوهاب الرشيد، ومحافظ 
البنك املركزي د.محمد الهاشــل، وعضو 
مجلــس اإلدارة املنتدب في الهيئة العامة 
لالســتثمار غامن الغنيمان ملناقشة سبل 
زيادة تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين 
والتعاون في مجال التجارة واالستثمار.

وفي هذا الســياق، قال جرميســتون: 

إن اململكــة املتحــدة والكويــت حليفان 
قويــان، لقد اســتمتعت بزيارتي األولى 
هنا في الكويت كوزير بريطاني لشؤون 
االستثمار، وكان من دواعي سروري لقاء 
وزير املالية الكويتي ملناقشة السبل التي 
ميكــن لدولتينا مــن خاللها االســتثمار 
والتجارة مع بعض، ونتطلع إلى استمرار 
شــراكتنا مع اقتراب اململكة املتحدة من 
بدء مفاوضــات اتفاقية التجــارة احلرة 
مع مجلس التعاون اخلليجي، والتي تعد 

الكويت عضوا رئيسيا فيها.

عبدالوهاب الرشيد خالل اللقاء مع اللورد جيري جرميستون


