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حتويل املستشفى امليداني مبشرف إلى مركز لفحص العمالة
حنان عبداملعبود

قام وزير الصحة د. خالد 
السعيد، يرافقه وكيل الوزارة 
د. مصطفــى رضا، وعدد من 
قياديي الوزارة وقطاع الصحة 
العامــة، بزيــارة ملستشــفى 
الكويــت امليدانــي في أرض 
املعــارض مبنطقة مشــرف 
«قاعــة ٨»، وذلــك ملتابعــة 
إجراءات حتويلــه إلى مركز 
فحص للعمالة، ليكون مساندا 
إلى مراكــز الفحص األخرى، 
وهي: مركز الشويخ، ومركز 
اجلهــراء، ومركــز صبحان، 
ومركــز ضاحية علي صباح 

السالم لفحص العمالة.
وقد اطمــأن الوزيــر إلى 
تخصيص وتوفر كافة سبل 
الراحــة والســالمة للعاملني 
واملراجعني الكرام، من قاعات 
مبردة لالنتظــار، تزامنا مع 
موسم الصيف، والستيعاب 

عــالوة علــى تعزيــز األمن 
الصحي اخلليجي.

واستعرض اجلانبان خالل 
اللقــاء البرامــج اخلليجيــة 
املشــتركة ومحــاور خطــة 
مجلــس الصحــة اخلليجي 
ومرتكزاتها األساسية الوقاية 
والتطوير والتوعية والدعم 
الصحي، وحضر اللقاء املدير 
التنفيــذي للمركز اخلليجي 
للوقايــة د.باســي بانتينني 

والوفد املرافق له.
الوزيــر  وخاللــه أشــاد 
الســعيد مبســتوى التعاون 
الصحــي بــني دول مجلــس 
التعــاون والــدور احملــوري 
الذي يقوم به مجلس الصحة 
اخلليجــي واملركز اخلليجي 
للوقايــة، متمنيــا الدوام في 
حتقيق املزيد من اإلجنازات 
ملجابهــة حتديــات اخلطــط 
الصحية والبرامج التنموية 

ضمن املنظومة اخلليجية.

األعــداد الكافيــة مــن متلقي 
اخلدمة، متمنني للجميع دوام 

التوفيق والسداد.
من جهة اخرى، اســتقبل 
د.خالد الســعيد فــي مكتبه 

يــوم أول من أمس مدير عام 
مجلس الصحة لدول مجلس 
الدخيل،  التعــاون ســليمان 
حيث اســتعرضا مستجدات 
وتطورات ڤيــروس كورونا 

املستجد (كوفيد - ١٩) وخطة 
إنشاء املركز اخلليجي للوقاية 
من األمراض ومكافحتها ودعم 
البنــى األساســية للترصــد 
واالستجابة والتصدي لألوبئة 

وزير الصحة استعرض مع الدخيل خطة إنشاء املركز اخلليجي للوقاية من األمراض

د. خالد السعيد ود. مصطفى رضا خالل اجلولة في املركز اجلديد لفحص العمالة

الشطي: جنحنا في زراعة أول قلب وأول كبد بكوادر وطنية
حنان عبد املعبود

أقامت منطقــة األحمدي 
الســنوية  الصحية غبقتها 
للعاملني واملراجعني، بحضور 
مدير املنطقة د.أحمد الشطي 
ومشاركة كبيرة من العاملني 
في جميع األقســام واملراكز 
الطبية، وسط أجواء أسرية 

رمضانية.
وعلى هامش املناسبة، قال 
مدير املنطقة د.أحمد الشطي 
إن هذا االحتفال يأتي تزامنا 
مــع الذكرى الـــ ٤١ الفتتاح 
مستشفى العدان، الفتا الى أن 
الغبقة اتسمت بروح العائلة 
خاصة مبشاركة العديد من 
األقســام اإلداريــة والفنيــة 
في املستشفى وكذلك مراكز 

الرعاية الصحية األولية.
وهنأ د.الشطي احلضور 

التي فرضتها جائحة كورونا 
ومن هذه اإلجنازات:

زراعة أول قلب بشــري 
في الكويت، وزراعة أول كبد 
بشري أيضا بكوادر وطنية 

مركز الدبوس للقلب ومركز 
اخلزام لغسيل الكلى.

فضال عن البحث الطبي 
وبرامــج التدريب املســتمر 
مبنطقة األحمدي الصحية.

وكان من الالفت حضور 
اإلداريــني  كبيــر للعاملــني 
والفنيني واخلدمات املساندة 
والفرق الطبية، وأحد املرضى 
محمــد  املستشــار  وهــو 
القحطاني الذي ارجتل كلمات 
من القلب إلى القلب عبر فيها 
عن اعتزازه بالرعاية الصحية 
التــي تلقاهــا باملستشــفى 
وتقديره ألفراد الفريق الطبي 

كل في اختصاصه.
وحضــر الغبقة الشــيخ 
فهد بــن جامــع، واإلعالمي 
سعد الفندي ووكيل اإلذاعة 
بــوزارة اإلعالم والعديد من 

أبناء ووجهاء األحمدي.

كويتيــة، والفــوز بجائــزة 
التميز العاملية لاليكمو.

كما أشاد الشطي بوجود ٣١ 
مركزا طبيا للرعاية الصحية 
األولية وصروح طبية مثل 

خالل غبقة نظمتها املنطقة الصحية تزامناً مع الذكرى ٤١ الفتتاح مستشفى العدان

د.أحمد الشطي ود. عادل العبد الرزاق ود. بدر العتيبي والصيدلي وليد الشمري وعدد من احلضور

بحلول شهر رمضان الفضيل، 
العطــاء  واســتحضر قيــم 
واإليثــار والتعبد في خدمة 
املرضى واســتعرض بعض 
جوانب اإلجناز رغم التحديات 

«الصحة» ترصد مبلغ ١٢ مليون دينار لـ «املمتازة»

عبدالكرمي العبداهللا

فــي الوقت الــذي رصدت 
فيه وزارة الصحــة مبلغ ١٢ 
مليون دينار كمكافآت لألعمال 
املمتازة، فوض وزير الصحة 
د.خالد السعيد وكيل الوزارة 
د.مصطفــى رضــا بصــرف 
مكافــآت األعمال املمتازة عن 
العاملــني  لــكل  العــام ٢٠٢١ 
املرشــحني من جهات عملهم 

بالوزارة.
واعتمــد وزيــر الصحــة 
ضوابــط لصــرف مكافــآت 
األعمــال املمتــازة، بحيث ال 
تقــل خدمة املوظف املرشــح 
للحصول على مكافآت األعمال 
املمتــازة عن ســنة ميالدية 
تبــدأ من ١ ينايــر ٢٠٢١ حتى 
٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وذلك داخل 

وزارة الصحة.
وجاء في الضوابط، التي 
تنشــرها «األنباء»، أن يكون 
املوظف مــن احلاصلني على 

أو املعينــني باملرتبــات، وأن 
تكــون مدة املزاولــة الفعلية 
لعمــل املوظف خالل الســنة 
امليالدية موزعة على ٧٠٪ من 
عدد أيام النوبة للعاملني بهذا 
النظام كل حسب نظام النوبة 
اخلاضع لــه، و١٨٠ يوم عمل 
فعلي لباقي الفئات األخرى.

وذكــرت الضوابــط أنــه 
حتسب مدة املزاولة الفعلية 

بعد اســتبعاد مدة االنقطاع 
(الوقــف عن العمل اإلعارة- 
التفرغ بكل أنواعه والبعثات 
واإلجــازات أيا كان نوعها أو 
مدتها أيام العطالت الرسمية 
عــدا  والراحــات  واجلمــع 
اإلجازات املرضية خالل فترة 

الرقود باملستشفى فقط).
وأشارت الضوابط الى أن 
صرف مكافآت األعمال املمتازة 

ملوظفي الوزارة سيكون وفقا 
جلدول ديوان اخلدمة املدنية 
فــي منــح األعمــال املمتازة، 
ويجــوز منحها بفئــات أقل، 
إذ يتمثــل فــي منــح األطباء 
ومديــري  واالستشــاريني 
اإلدارات ١٥٠٠ دينــار، كمــا 
يصــرف للصيادلة والفنيني 
واملراقبني ١٣٠٠ دينار و١٠٠٠ 
دينار لرؤساء األقسام والهيئة 
التمريضية، و٨٠٠ دينار لكل 
من املوظفني واإلداريني و٤٠٠ 
دينــار للوظائــف املعاونــة 
والفنية املساعدة، موضحة أن 
هذا يأتي حسب كتاب الديوان، 
علما أنــه يحق للوزارة منح 

هذه املكافأة بفئات أقل.
وخاطبــت وزارة الصحة 
جميــع قطاعاتهــا واملناطق 
الصحيــة واإلدارات املركزية 
حلصر األسماء املستحقة من 
املوظفني لهذه املكافآت ورفعها 
إلــى الوزارة فــي أقرب وقت 

العتمادها

السعيد فّوض الوكيل بصرفها واملكافآت تبدأ من ٤٠٠ حتى ١٥٠٠ دينار حسب الفئات الوظيفية

تقدير «امتياز» عام ٢٠٢١، وأال 
يكون املوظف قد وقعت عليه 
عقوبه تأديبية خالل عام ٢٠٢١، 
فضال عن أال يكون املوظف قد 
جتاوزت مدة إجازته املرضية 
خالل عام ٢٠٢١ فترة ١٥ يوما 

عدا دخول املستشفى.
وتضمنــت الضوابــط أن 
يكــون املوظف معينــا على 
درجة جــدول املرتبات العام 

يشترط أال تقل خدمة املوظف عن عام وحاصل على «امتياز» ولم تتجاوز مدة مرضياته ١٥ يومًا.. ولم تقع عليه عقوبة تأديبية

مبالغ األعمال املمتازة 
حسب املسميات الوظيفية

٭ األطباء واالستشاريون ومديرو اإلدارات ١٥٠٠ دينار
٭ الصيادلة والفنيون واملراقبون ١٣٠٠ دينار

٭ رؤساء األقسام والهيئة التمريضية ١٠٠٠ دينار
٭ املوظفون اإلداريون ٨٠٠ دينار

٭ الوظائف املعاونة والفنية املساعدة ٤٠٠ دينار

توسيع نطاق اخلدمات الصيدالنية في املرافق الصحية
صرح وكيل وزارة الصحة 
الرقابــة  املســاعد لشــؤون 
الدوائيــة د.عبــداهللا  البــدر 
بأن وزيــر الصحــة  د.خالد 
السعيد قد أصدر قرارات رائدة 
ترسم نطاقا أوسع للخدمات 
الصيدالنيــة  واملمارســات 
فــي املستشــفيات واملراكــز 
التخصصية ومراكز الرعاية 
األوليــة، وذلك مبا يتماشــى 
مع التوســع العاملي في مهنة 
الصيدلة، والتطور في كفاءات 
ومؤهالت الصيادلة، ومبا يلبي 
احتياجــات املجتمع الكويتي 

وفئات املرضى املختلفة.
وأشــار البدر إلى أن هذه 
القرارات تقدم منوذج عمل رائد 
ينظــم اخلدمات الصيدالنية، 
ويصــف نطــاق ممارســتها، 
ويحدد األدوار واملسؤوليات، 
وميكــن من اســتثمار القوى 
العاملــة الصيدالنيــة وفــق 

كفاءاتها ومؤهالتها. 
وأوضح البدر أن القرارات 

املستشفيــــات واملـــراكـــز 
التخصصيــة التابعة لوزارة 
الصحة، مما يساهم بترشيد 
اســتخدام الدواء، وحتســني 
إدارة العالج الدوائي للمرضى، 
وتقليــل الهــدر فــي املــوارد 

والتكاليف. 
ولفت د.البــدر إلى أنه قد 
مت حتديد مؤهالت الصيادلة 
املخولــني بالعمــل فــي هذه 
الوحدات، الفتا إلى أن وحدات 

باالتفــاق مع الفريــق الطبي 
املختص. 

٤ - خدمــة مشــاركة الفريق 
الطبي في إعداد البروتوكوالت 
واملســــــارات  العالجيـــــة 

االكلينيكية. 
ولفت البدر الى أن القرارات 
سمحت ملراكز الرعاية األولية 
بتقدمي اخلدمات اإلكلينيكية 
شــرط اســتيفاء الصيادلــة 
العاملني هناك لشرط املؤهل 

العلمي احملدد لكل خدمة. 
وأشار د.البدر إلى أن هذه 
القرارات قد جاء نتيجة جهود 
دؤوبة من جلنة تطوير مهنة 
الصيدلة فــي وزارة الصحة، 
وشــركاؤنا فــي التطوير في 
كليــة الصيدلــة فــي جامعة 
الكويــت، وخبــراء اجلمعية 
 ،ASHP األمريكيــة للصيادلة
وتضمنت دراســات ميدانية 
إقليمية ووطنية، واستطالع 
آراء مجموعة من العاملني في 

امليدان.

الصيدلة اإلكلينيكية تختص 
بتقدمي اخلدمات اإلكلينيكية  

املتقدمة والتي تشمل:
١ - خدمات إدارة العالج الدوائي 
للمرضى املنومني باملستشفى 
بالتعاون والتنسيق مع الفريق 
املتعدد االختصاصات الطبية 
-من خــالل جوالت األجنحة 
واجتماعات مناقشة احلاالت 
وغيرها من قنوات التنسيق- 
وتشمل اخلدمة تدقيق ملفات 
املرضــى، ومراجعــة اخلطة 
العالجيــة، ورصد املشــاكل 
الدوائية فيها، واقتراح خطة 
الدوائــي للفريــق،  العــالج 
واملشــاركة في متابعة تنفيذ 

اخلطة املعتمدة. 
٢ - خدمــة اإلدارة الشــاملة 
لألدوية في العيادات اخلارجية 
باالتفــاق مع الفريــق الطبي 

املختص. 
٣ - خدمة مراقبة أدوية معينة 
لتقييم جرعاتها وحتديد جرعة 
املناســبة للمرضــى  الــدواء 

البدر: القرارات خطوة نوعية مستحقة وعمل رائد ينظم اخلدمات الصيدالنية وتصف نطاق ممارستها ويحدد األدوار واملسؤوليات

د.عبداهللا  البدر

حددت احلد األدنى للخدمات 
الصيدالنية التي يجب تقدميها 
فــي املستشــفيات واملراكــز 
التخصصية ومراكز الرعاية 
األولية التابعة لوزارة الصحة، 
وأعطى املستشفيات واملراكز 
أيضا مساحة الختيار اخلدمات 
الصيدالنية اإلضافية، مبا يلبي 
االحتياجات الفعلية للمرضى 
واملجتمع الذي تخدمه املنشأة 
الصحيــة، وكذلك احتياجات 
مقدمي الرعاية الصحية، ومبا 
تتناسب مع أعداد ومؤهالت 
القــوى العاملــة الصيدالنية 
في املنشــأة الصحية، وتوفر 
التجهيزات واملــوارد الالزمة 
لتقدميهــا، ويضمــن جــودة 

اخلدمات واستمراريتها. 
كمــا كشــف عــن أن هذه 
القرارات تدعم رؤية االنتقال 
إلــى مزيــد مــن اخلدمــات 
الصيدالنيـــــة اإلكلينيكيــة 
من خالل اســتحداث وحدات 
الصيدلــة االكلينيكيــة فــي 

األمير هنأ رئيس زميبابوي بالعيد الوطني

٤٩٠ ألف دينار متديد عقد حراس 
مدارس حولي التعليمية ملدة ٦ أشهر

رصد ١١ شخصًا دعوا جلمع التبرعات دون 
ترخيص وإزالة ٩٠ «كشكًا» جلمع املالبس

بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
اميرسون منانغاغوا رئيس جمهورية 
زميبابوي الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبــالده، متمنيــا له موفــور الصحة 
والســعادة وجلمهوريــة زميبابوي 
وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار.

كما بعث ســمو ولي العهد الشيخ 

مشــعل األحمــد ببرقيــة تهنئــة إلى 
الرئيس اميرسون منانغاغوا رئيس 
جمهورية زميبابوي الصديقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، راجيا له وافر الصحة 

والعافية.
وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة 

مماثلة.

عبدالعزيز الفضلي

وافق ديوان احملاسبة 
علــى متديد عقــد أعمال 
احلراسة ملدارس ومباني 
التعليمية  منطقة حولي 

ملدة ٦ أشهر.
جــاء ذلــك فــي كتاب 
أرســله ديوان احملاسبة 
التربيــة  لوكيــل وزارة 
اليعقوب، وتلقت  د.علي 
«األنباء» نسخة منه، حيث 
إنه ال يرى مانعا من متديد 

العقد املبرم مع الشــركة مببلغ إجمالي 
مقــداره ٤٩٠ ألفــا و٥١٦ دينــارا وملدة ٦ 

اشــهر اعتبارا من شــهر 
ابريل اجلاري.

ودعا ديوان احملاسبة 
وزارة التربية في كتابه، 
االلتــزام  الــى ضــرورة 
املــادة ١٦ مــن  بأحــكام 
املرســوم بقانون رقم ٣١ 
لسنة ١٩٧٨ بقواعد إعداد 
امليزانيات العامة والرقابة 
على تنفيذها واحلســاب 
اخلتامي بشــأن االرتباط 
بقيمة موضــوع البحث، 
وكذلــك االلتــزام بإنهــاء 
التمديد محل البحث عند دخول املناقصة 

اجلديدة حيز التنفيذ.

بشرى شعبان

أعلن مديـــــــر إدارة 
اجلمعيات اخليريـــــــة 
واملبرات، عبدالعزيـــــز 
العجمــي، أنه وفي إطار 
حرص وزارة الشــؤون 
االجتماعيــة على تنفيذ 
مهامهــا لإلشــراف على 
أنشــطة جمع التبرعات 
فــي البالد، قامــت فرق 
التفتيــش امليدانيــة في 
احملافظــات  مختلــف 

بتنفيذ ٥٥٩ زيارة تفتيشــية للمساجد 
ومقار اجلمعيات اخليرية ومت اإلشراف 
على ٣ حمالت لتوزيع الســالل الغذائية 

وإزالة ٩٠ «كشكا» جمع 
مالبس غير مرخصة.

وأضاف في تصريح 
صحافــي، أنــه مت رصد 
قامــوا  شخـــــــصا   ١١
بالدعوة جلمع تبرعات 
كمــا  ترخيــص،  دون 
اجلهــات  مخاطبــة  مت 
املختصــة ذات الصلــة 
بشــأن رصــد مخالفات 
منهــا ١٢ مطعما مخالفا، 
مخالفــة  إعالنــات  و٨ 
باملســاجد، و١٢ إعالنــا 
مخالفا مبواقع التواصل االجتماعي، ومتت 
العامــة لالتصــاالت  الهيئــة  مخاطبــة 

حلجبها.

خالل حمالت تفتيشية لإلشراف على أنشطة جمع التبرعات

د. علي اليعقوب

عبدالعزيز العجمي

الزميل رشيد الفعم نائبًا لرئيس 
جلنة متابعة توصيات «التواصل احلكومي»

صدر قرار بإعادة تشــكيل جلنة متابعة توصيات 
مركز التواصل احلكومي باألمانة العامة ملجلس الوزراء.

وجاء في القرار: يعاد تشكيل جلنة متابعة توصيات 
مركز التواصل احلكومي باألمانة العامة ملجلس الوزراء 
برئاسة مدير إدارة العالقات العامة وعضوية كل من:
١ - أفراح جاســم الســعيدي - رئيس قســم اإلعداد 

واملتابعة بإدارة مكتب الوكيل.
٢ - رشــيد شبيب رشيد الرشــيدي - قطاع شؤون 

الهندسة الصحية (نائب الرئيس).
٣ - بدر ناصر الدريع - إدارة مكتب الوزير.

٤ - ناصــر صالح الدويســان - املكتب الفني لوكيل 
الوزارة.

٥ - محمد جاسم املهنا - إدارة تنفيذ مشاريع املطار 
الزميل رشيد الفعمبقطاع املشاريع الكبرى (مقررا).

العارضي لـ «األنباء»: إجناز ١٢ ألف معاملة 
تعديل للبيانات في شهادات التطعيم و«مناعة»

عبدالكرمي العبداهللا

قال مدير ادارة خدمة 
املواطن في وزارة الصحة 
خالد العارضي ان مركز 
االتصــال ١٥١ أجنــز ما 
يقارب ١٢ ألــف معاملة 
فيمــا يخــص تعديالت 
للبيانــات فــي تطبيق 
للمواطنــني  «مناعــة» 
واملقيمــني متثلــت فــي 
تعديــل ارقام اجلوازات 
واألسمــــاء وتــــاريخ 
امليــالد وارقام الهواتف 
فــي التطبيق عبر خدمة 
الواتساب اخلاص باالدارة 
٢٤٩٧١٠١٠، وذلــك خالل 
الفترة من اغسطس ٢٠٢١ 
حتى قبل تاريخ ١٤ ابريل 
٢٠٢٢، والــذي بــدأ فيــه 
الربط بني وزارتي الصحة 
لتحديــث  والداخليــة 
بيانات اجلوازات اجلديدة 
التطبيق وشــهادات  في 

التطعيم اوتوماتيكيا.
وذكــر العارضــي في 
تصريح لـــ «األنباء» أن 

اجناز هذه املعامالت خالل 
الفترة الســابقة جاء بناء 
علــى توجيهــات الوكيل 
املســاعد لشــؤون خدمة 
املواطن والتطوير االداري 
د.فالح العازمي للتسهيل 
علــى املواطنني واملقيمني 
داخل الكويــت وخارجها 
الجــراء التعديــالت فــي 
شهادات التطعيم وتبسيط 

االجراءات.
وبني انه من تاريخ ١٤ 
أبريل مت البدء في حتديث 

بيانات اجلوازات اجلديدة 
عبر الربط ما بني وزارتي 
الصحة والداخلية والتي 
حتدثــــت تلقائيــا دون 
الرجوع الــى ادارة خدمة 
املواطن، مشيدا بدعم وزير 
الســعيد  الصحة د.خالد 
ووكيل الوزارة د.مصطفى 
رضا ووكيل خدمة املواطن 
د.فــالح العازمــي لتذليل 
العقبــات لتقــدمي  كافــة 
افضل خدمــة للمواطنني 

واملقيمني.

منذ أغسطس ٢٠٢١ حتى قبل ١٤ أبريل ٢٠٢٢ وبتوجيهات من الوكيل د.فالح العازمي

خالد العارضي د.فالح العازمي


