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ولي العهد استقبل اخلالد وسلطان البهرة

اســتقبل ســمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد بقصر بيان صباح امس 
رئيس مجلس الوزراء باإلنابة وزير 
الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ 

طالل اخلالد. كما اســتقبل سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد بقصر بيان 
صباح امس سلطان البهرة د. مفضل 
سيف الدين والوفد املرافق له، وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
وقد حضر املقابلة كبار املسؤولني 
بالديوان األميري وديوان ســمو ولي 

العهد.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال سلطان البهرة د. مفضل سيف الدين

طالل اخلالد استقبل سلطان البهرة
اســتقبل رئيــس 
مجلس الوزراء باإلنابة 
الدفــاع ووزير  وزير 
بالوكالــة  الداخليــة 
الشــيخ طالل اخلالد 
في قصر بيــان امس 
البهــرة  سلطاــــــــن 
د. مفضل سيف الدين 
املرافــق له،  والوفــد 
وذلك مبناسبة زيارته 

للبالد.
الشيخ طالل اخلالد خالل استقباله سلطان البهرة

سفارتنا لدى واشنطن تدعو املواطنني
إلى توخي احليطة واحلذر جراء إعصار إيان

اســترعت ســفارتنا في واشنطن 
انتباه املواطنني الكويتيني املتواجدين 
فــي جنوب شــرق الواليــات املتحدة 
األميركية واملناطق املجاورة لها  إلى 
توخــي احليطة واحلذر جراء إعصار 

إيان. 

وأكدت الســفارة في بيــان، تلقت 
«كونا» نســخة منه، ضــرورة اتخاذ 
التدابير الالزمة واتبــاع التوجيهات 
الصادرة عن السلطات احمللية املعنية 
والتواصــل مع بعثــات الكويت على 

أرقام الطوارئ التالية:

ـ سفارة الكويت في واشنطن: (٠٧٥٨
.(٢٦٢ - ٢٠٢ -

ـ القنصليــة العامة في نيويورك: 
.(٦٦٨٨ - ٢٤٢ - ٩١٧)

ـ القنصليــة العامــة فــي لــوس 
أجنليس: (٣٦٤٤ - ٢٧٩ - ٣١٠).

«الصحة»: تغطية عالج احلاالت الطارئة 
للمتقاعدين خارج البالد ضمن وثيقة تأمني «عافية»

فــي إطــار حــرص وزارة 
الصحة على حتقيق االستفادة 
القصوى للمواطنني املتقاعدين 
مــن وثيقــة تأمــني «عافية»، 
وببــادرة مــن وزيــر الصحة 
الســعيد، متكنــت  د. خالــد 
الوزارة مــن التوصل التفاق 
مع شركة اخلليج للتأمني على 
تغطية عالج احلاالت الطارئة 
للمتقاعدين خارج البالد عند 
تعرضهم لعارض صحي طارئ.
أن  الــوزارة  وأوضحــت 
التغطية التأمينية التكميلية 
لعالج تلــك احلاالت مجانية، 
إضافة الى العقد اخلاص بتأمني 
عافية، دون أن يكون هناك أي 
زيــادة في تكلفــة العقد على 

املال العام.
وأشــارت الــوزارة إلى أن 
مدة هذه التغطية سنة كاملة، 
اعتبــارا من ١٥ أكتوبر املقبل، 
بتغطية ماليــة تبلغ ٣٥ ألف 
دوالر أميركــي لــكل متقاعد، 

ڤيــزا دول االحتــاد األوروبي 
«الشنغن»، مذكرة بأن وثيقة 
التكميليــة اخلاصة  التأمــني 
بهذه التغطية ستكون متاحة 
للمتقاعديــن الذين تســلموا 
بطاقة التأمــني «عافية» على 
موقع الشركة االلكتروني عند 
طلب املتقاعد املؤمن عليه هذه 
الوثيقة التي ميكن تقدميها عند 
طلب تأشيرة الشنغن، مرفقا 

مع الوثيقة التعليمات الالزمة 
باستخدامها.

هذا، وثمنت وزارة الصحة 
جهود القائمني على الشــركة 
املنفذة لبرنامج «عافية» شركة 
اخلليــج للتأمــني، وتعاونهم 
املســتمر والــذي يصــب في 
مصلحة الشريحة املستفيدة 
من التأمــني، متمنني للجميع 

دوام التوفيق والسداد.

ملدة سنة كاملة اعتباراً من ١٥ أكتوبر املقبل بقيمة مالية تبلغ ٣٥ ألف دوالر لكل متقاعد

د. خالد السعيد

وتشمل التغطية بجميع الدول 
باســتثناء مناطــق احلروب، 
كما تشمل التغطية مصاريف 
العالج الطارئ بحالة اإلصابة 
بڤيروس كورونا كوفيد-١٩، 
وحاالت اإلخالء الطبي وكذلك 
نقل اجلثمان في حالة الوفاة، 

ال قدر اهللا.
كما لفتــت الوزارة إلى أن 
التغطيــة مطابقــة ملتطلبات 

إطالق حملة تطعيمات الشتاء والطعوم متوافرة 
في جميع مراكز التطعيم

اخلميس: وزير الصحة وعد مبتابعة وقف استقطاع 
بدلي «اخلفارة» و«التدريب» الختصاصيي العالج الطبيعي

سفارتنا لدى تايلند: وقف التعامالت
مع عدد من املستشفيات اخلاصة في بانكوك

مستشفى جابر للقوات املسلحة يحتفل بيوم الصيدلي

أعلنت وزارة الصحة عن تدشــينها 
حملة تطعيمــات الشــتاء (االنفلونزا 
املوسمية والتطعيم ضد االلتهاب الرئوي 
البكتيري) ملوسم ٢٠٢٣/٢٠٢٢ اعتبارا 
من أمس وذلك عبر ٤٦ مركزا صحيا في 

جميع احملافظات.
وأوضح املتحدث الرســمي للوزارة 
د.عبداهللا الســند في تصريح صحافي 
أمــس أن احلملة تشــمل تقدمي تطعيم 
اإلنفلونزا املوسمية والتطعيم املضاد 
لاللتهــاب الرئــوي البكتيــري احلــاد 
(نيموكوكال). وأشــار د.السند إلى أن 
الطعوم متوافرة في جميع مراكز التطعيم 
التي حددتها الوزارة عبر حساباتها في 

وسائل التواصل االجتماعي، الفتا إلى ان 
احلصول على اخلدمة يتطلب الدخول 
إلى املوقع اإللكتروني اخلاص بالوزارة 

والتسجيل ألخذ موعد مسبق.
من جانبه، أكد رئيس قسم مكافحة 
األمراض املعدية في قطاع الصحة العامة 
في الوزارة د.حمد بستكي في تصريح 
مماثل على أهمية املبادرة لتلقي التطعيم 
ما لم يوجد هناك أي مانع طبي، مؤكدا 
أن التطعيم يحد من احتمالية اإلصابة 
وفي حال اإلصابة يحد من مضاعفاتها 
ويقلل من دخول املستشــفيات بسبب 

املضاعفات.
وأوصى بستكي بأن تتلقى احلوامل 

تطعيــم االنفلونــزا وليــس تطعيــم 
«النيموكوكال» في أي وقت من أوقات 
احلمل لتحقيق احلماية، مشيرا إلى أهمية 
تطعيم االنفلونزا أيضا لفئة املرضعات 
واألطفال حتديدا من سن ست شهور إلى 
خمس سنوات وأصحاب األمراض املزمنة 
وغيرهم حلمايتهم وحماية من معهم من 
املضاعفات الشديدة الناجمة عن اإلصابة 
باالنفلونزا. وأشار د.بستكي إلى إمكانية 
إعطاء أي نوع آخر من الطعوم في أي 
وقــت قبل أو بعد تطعيم اإلنفلونزا أو 
النيموكوكال ما لم يوجد هناك أي مانع 
للتطعيم، الفتا إلى ان هذه الطعوم ميكن 
أخذها في أي وقت خالل موسم الشتاء.

عبدالكرمي العبداهللا

أعلنــت رئيــس جمعيــة 
العــالج الطبيعــي الكويتيــة 
هناء اخلميس عن متابعة وزير 
الصحة د.خالد السعيد ملوضوع 
وقف استقطاع بدلي «اخلفارة» 
و«التدريــب» الختصاصيــي 
العالج الطبيعي وبقية وظائف 
اخلدمات الطبية املساندة أسوة 
بزمالئهــم األطباء، حيث وعد 
باالنتهاء منه في أقرب وقت عبر 
القانونية  التوصيات  متابعة 

املسبقة إلقراره.
جاء هــذا خالل اســتقبال 
وزير الصحة د.خالد السعيد 
ملجلــس إدارة جمعية العالج 
الطبيعــي. وقالــت اخلميس 
إنــه متــت مناقشــة موضوع 
السماح باجلمع في العمل بني 
القطاعــني احلكومي واألهلي، 
خاصــة بعد مالحظــة توجه 

قالت ســفارتنا لدى مملكة تايلند، 
إنها «تسترعي انتباه املواطنني الكرام 
املتواجدين في مملكة تايلند أو القادمني 
إليهــا للعــالج بــأن الســفارة أوقفت 
تعامالتهــا مــع عدد من املستشــفيات 

اخلاصة في العاصمة بانكوك منذ شهر 
يوليو ٢٠٢٢ وذلك ألسباب إدارية وهي:
Bangkok ـ مستشفى بانكوك امللكي
Paolo ـ مستشــفى باولــو  Hospital

.Hospital

وأشارت السفارة في بيان الى أنها لن 
تستقبل أي طلبات حتمل عالج جديدة 
على نفقة وزارة الصحة في الكويت في 
تلك املستشفيات، وأنه وجب التنويه 

حول هذا املوضوع نظرا ألهميته.

أقيمت صباح أمس في مستشــفى 
جابر األحمد للقوات املسلحة فعاليات 
اليوم العاملي للصيدلي والذي يهدف 
إلى تسليط الضوء على دور الصيدلي 

في منظومة الرعاية الصحية والدوائية 
وتوعية وتثقيف املواطنني.

وعلى هامــش الفعالية، اســتقبل 
رئيس هيئة اخلدمات الطبية، رئيس 

إدارة اجلمعيــة  وأعضــاء مجلــس 
الصيدليــة الكويتيــة، حيث مت خالل 
اللقاء تبادل األحاديــث ذات االهتمام 

املشترك.

التصنيف  موضــوع تعديــل 
الطبيعي  الوظيفــي للعــالج 
حســب ما هو معترف به من 
قبل ديــوان اخلدمــة املدنية، 
لكون احلاصلــني على درجة 
البكالوريوس فما فوق ضمن 
الوظائف التخصصية كما هو 
احلال مــع تخصصات أخرى 
مثــل الطــب وطب األســنان، 
فضــال عــن تعديــل تصنيف 
العــالج الطبيعي فــي وزارة 
الصحــة «وظيفــة فنية» مع 
اقتــراح اســتحداث تصنيف 
جديد للجامعيني والشــهادات 
العليا «إكلينيكي» خاصة بعد 
استحداث شهادات جديدة عاملية 

.«DPT» وهي
وأوضحــت أن االجتمــاع 
شــهد مناقشــة تعديل رصيد 
اإلجازة الســنوي بالنظر الى 
طبيعة العمل التي حتتم على 
اختصاصيي العالج الطبيعي 

العمل ملدة ٦ أيام تقريبا خالل ٣
أسابيع شهريا، وال يتم التمتع 
بالراحة يومني متتاليني مقارنة 
القطاعــات احلكومية،  ببقية 
حيث مت تعديل الرصيد مسبقا 
لتخصصــات طبيــة أخــرى 
بقرارات وزارية، مشــيرة الى 
مناقشة الوزير السعيد بطلب 
إصدار قرار لتخصص العالج 
الطبيعي ولبقية التخصصات 
الطبية املساندة في صرف بدل 
االيجار والتأثيث الذي يصرف 
لعدة تخصصات طبية أخرى، 
حيــث ووعد الوزير بدراســة 

املوضوع.
وأكدت أن الوزير أثنى على 
أهميــة دور العــالج الطبيعي 
ضمن الفريق الطبي، وأوصى 
بإشــراك اجلمعية فــي إحدى 
اللجان املزمع تدشينها قريبا 
لتنسيق العمل في فريق إعادة 

التأهيل.

تشمل تطعيم اإلنفلونزا املوسمية واملضاد لاللتهاب الرئوي البكتيري احلاد «نيموكوكال»

أشارت إلى اهتمامه مبوضوع اجلمع في العمل بني القطاعني احلكومي واألهلي

هناء اخلميس

العديد من املوظفني للعمل في 
القطاع اخلاص بعد االستقالة 
من «احلكومــي»، منوهة الى 
أن د.السعيد أكد اهتمامه بهذا 
املوضــوع، ولفــت إلى وجود 
جلنة مشّكلة بهذا اخلصوص، 
وسيتم التنسيق مع اجلمعية 
لالنتهاء منه في أسرع وقت.

وقالــت إنه متت مناقشــة 

التغطية تشمل مصاريف العالج الطارئ واإلصابة بكورونا ونقل اجلثمان في حالة الوفاة

السند: احلصول على اخلدمة يتطلب أخذ موعد مسبق عبر املوقع اإللكتروني

التغطية مطابقة ملتطلبات ڤيزا دول االحتاد األوروبي وميكن تقدميها عند طلب تأشيرة «الشنغن» 
وثيقة التأمني اخلاصة بهذه التغطية ستكون متاحة للمتقاعدين على موقع الشركة اإللكتروني


