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وزير الصحة افتتح املرحلة الثانية من توسعة «الفروانية اجلديد»

البصيري: خطة إستراتيجية لتطوير اخلدمات الصحية

عبدالكرمي العبداهللا

افتتح وزير الصحة د.خالد السعيد املرحلة 
الثانية من توسعة مستشفى الفروانية اجلديد، 
وتابع خطــة نقـــل املرضى الذيـــن يرقدون 

في املستشفى.
 كما مت افتتاح اجلناح السابع لقسم الباطنية 
بحضور مدير منطقة الفروانية الصحية د.محمد 
الرشيدي ومدير مستشفى الفروانية د.علي املطيري 
وبحضور رئيس الهيئة الطبية د.احمد الدوسري 

ورئيس قســم الباطنية ورئيس قســم اجلراحة 
وأطباء قسم الباطنية واجلراحة العامة والهيئة 
التمريضية، كما شــمل املرور التأكد من جاهزية 
العناية املركزة باملستشفى اجلديد استمرارا خلطة 

النقل.

حنان عبداملعبود

أكــد مدير منطقة مبارك 
الكبيــر الصحيــة د. وليد 
البصيــري أن هنــاك خطة 
إستراتيجية من قبل وزارة 
الصحــة لتطوير اخلدمات 
الصحيــة علــى مســتوى 
الدولــة، كاشــفا عن وضع 
خطــة مســتقبلية لتغطية 
املناطــق اخلارجية، خالل 
األشهر املقبلة حسب تصور 
املسؤولني، تتمثل في العمل 
علــى تشــغيل مستشــفى 
الفروانيــة اجلديــد، حيث 
االفتتاح به وبدء العمل فيه 
علــى مراحل، وكذلك زيادة 
املناطق التابعة ملستشــفى 

الشيخ جابر األحمد. 
الهــدف  أن  وأوضــح 
الرئيســي لــوزارة الصحة 
فــي البدايــة كان أن يغطي 
مستشفى جابر منطقة مبارك 
الكبير الصحية، وفي املرحلة 
األولى بدأت بجنوب السرة 
وخمــس مناطــق، ثم ضم 
أربع مناطق أخرى وأخيرا 
قبل أيام قليلة متت إضافة 
٣ مناطق جديــدة حملافظة 
الكبيــر، وهنــاك  مبــارك 
تصور على حسب السكان 
املواطنني ســيكون  وأعداد 
هناك تقدير لتقدمي اخلدمة 

للمواطنني.

الكثير من اجلدل عن املناعة 
وخلل املناعة، ولهذا من اجليد 
أن يكون من أول املؤمترات 
التي تنسقها «الصحة» مع 
اجلهات املعنية هذا املؤمتر 
املهــم، حيث نظمــه كل من 
مركز أسعد احلمد ورابطة 
اجللديــة، باإلضافة إلى ما 
ســيقدمه األطباء الزائرون 

من مستحدثات.
بدورهــا، قالت رئيســة 
املؤمتر، ورئيســة مجلس 
أقسام اجللدية ونائبة رئيس 

وكنــدا وأملانيــا والهنــد، 
باإلضافــة إلــى مشــاركات 

محلية.
وبينت أن املؤمتر يضم 
عددا من احملاضرات العلمية 
واجللسات النقاشية، لتبادل 
اخلبــرات ورفع مســتوى 
اخلدمات الطبية مبركز أسعد 
احلمد والتعرف على أحدث 
العالجات وإمكانية توفيرها 
للمرضى بالكويت، الفتة الى 
أن أهــم ورش العمل تدور 
حول االضطرابات اجللدية 
املناعيــة، ومنهــا األمراض 
واحلساســية  الفقاعيــة 
واالرتيكاريــا،  االكزميــا 
ومــرض احلــكاك العقيدي 

والصدفية.
وأوضحــت أن نســبة 
اإلصابة باألمراض املناعية 
تتــراوح بــني ٢ و٣٪ وهي 
النســبة العامليــة، إال أنــه 
أحيانا يكون املريض يصعب 
التوصل إلى عالج ناجح له، 
ولهذا هدفنا رفع مســتوى 
متتع املريض بحياة طبيعية 

مع األدوية احلديثة.
وقالــت: إن املؤمتر يقع 
حتت مظلة التعليم الطبي 
املســتمر بواقــع ١٥ نقطــة 
علميــة لألطباء املشــاركني 
لدعم األطباء من قبل وزارة 
الصحــة ومعهــد الكويــت 

لالختصاصات الطبية.

رابطة أطباء اجللد الكويتية 
د.أطــالل الالفي: إن املؤمتر 
هو األول لألمراض اجللدية 
املناعية وهــي اضطرابات 
جلدية مزمنــة ويهدف إلى 
مناقشــة أحدث مــا توصل 
إليــه العلم في تشــخيص 
هذه األمراض اجللدية املزمنة 
وأحدث طــرق العالج التي 
يتــم التعاطــي بهــا عامليا، 
ونستضيف خالله زائرين 
من مختلف دول العالم من 
الواليات املتحدة األميركية 

تابع خطة نقل املرضى وافتتاح اجلناح السابع لقسم الباطنية

افتتح نيابة عن وزير الصحة املؤمتر األول ألمراض اجللد املناعية بحضور عاملي ومحلي حاشد

جانب من جولة الوزيروزير الصحة د.خالد السعيد خالل جولة في املستشفى

عبدالوهاب الفوزان ود.محمد العتيبي ود.اطالل الالفي خالل جولة في األجنحة املشاركة د.وليد البصيري ود.محمد العتيبي وعدد من املشاركني في املؤمتر األول لألمراض اجللدية املناعية      (قاسم باشا)

د.وليد البصيري يتلقى درعا تقديرية نيابة عن وزير الصحة من عبدالوهاب الفوزان ود.محمد العتيبي ود.اطالل الالفي

جاء هذا ضمن تصريح 
للبصيــري علــى هامــش 
األول  املؤمتــر  افتتاحــه 
لألمراض اجللدية املناعية. 
وأكد خاللــه اهتمام وزارة 
الصحة باملؤمترات الطبية، 
مشيدا باحلضور اجليد من 
املختصني محليا وعامليا. كما 
لفت إلــى أن املؤمتر يغطي 
الكثير من املواضيع الطبية 

املختصة باجللد واملناعة.
وقال البصيري إنه خالل 
العامني املاضيني كان هناك 

أطالل الالفي: ٢ إلى ٣٪ نسبة اإلصابة باألمراض اجللدية املناعية في الكويت

الشطي: إجراء نحو ٢٠٠٠ عملية قسطرة و٢٥٠ «إيكمو» 
في مركز سلمان الدبوس للقلب سنويًا

حنان عبداملعبود

منطقــة  مديــر  أعلــن 
األحمــدي الصحية د.أحمد 
الشــطي أن مركــز ســلمان 
الدبوس للقلــب من املراكز 
التــي تخطــت االقليميــة 
واحمللية الى العاملية، كاشفا 
عن اجراء نحو ٢٠٠٠ قسطرة 
و٢٥٠ عملية «ايكمو» سنويا 
باملركز، مبينا أنه أول مركز 
في الكويت استخدم القسطرة 
األرواح  النقــاذ  الفوريــة 
بالتنسيق مع أطباء الرعاية 
الصحيــة األوليــة وأطباء 
الطــوارئ الطبية الذين من 
خاللهم يتم التواصل وتقييم 
احلالة ومدى حاجتها والوقت 
إلجراء القسطرة، مؤكدا انه 
مركز اجلودة واالمتياز في 
عالج أمراض القلب وإنقاذ 

األرواح.
جــاء ذلــك علــى هامش 
القلــب  بيــوم  االحتفــال 

من حولك».
وقال الشــطي: في مركز 
سلمان الدبوس مت إجراء اول 
عملية زراعة قلب بشري في 
الكويت وزراعة كبد بشري 

لرئيس قسم جراحة القلب 
د.رياض الطرزي، كما ألقت 
رئيسة قسم القلب د.سماح 
اخلرجــي كلمة أكــدت فيها 
على أن املركز جتاوز مرحلة 
العالج وجودته الى التواصل 
مع املرضى من خالل تعزيز 
الوقايــة والتأكيــد على أن 
«درهم وقاية خير من قنطار 

عالج».
ووجهت اخلرجي رسالة 
لألصحــاء بينــت فيهــا أن 
القلب والشــرايني  أمــراض 
قاتلة ومن األسباب املؤدية 
للوفاة واملراضة، وفي الوقت 
الوقاية منها،  نفســه ميكن 
ويجــب مكافحتها والتقليل 
من أعراضها من خالل اعتماد 
أمناط صحية للحياة، وعمل 
فحوصــات دورية، ناصحة 
املرضى بضــرورة مراجعة 
الطبيب وعدم االعتماد على 
جتديــد الــدواء دون زيارة 

الطبيب.

بكادر وطني متكامل، ولهذا 
حقق اجلائزة الذهبية على 
مســتوى العالــم فــي نظام 

«االيكمو» النقاذ األرواح.
وتخلل االحتفال مداخلة 

خالل االحتفال باليوم العاملي للقلب مبركز اجلودة واالمتياز إلنقاذ األرواح

(محمد هاشم) د.أحمد الشطي متوسطا احلضور واملشاركني خالل االحتفال 

العاملي الذي نظمته منطقة 
األحمــدي الصحيــة مبركز 
سلمان الدبوس للقلب التابع 
ملستشفى العدان حتت شعار 
«احمــي قلبك لتحمي قلوب 

b.alenzi@alanba.com.kwمجلس بلدي إعداد: بداح العنزي

قطع التيار عن ٣٢ قسيمة في العمرية والرابية

ديوان اخلدمة يطلب أسماء مفتشي البلدية 
وطبيعة اخلطر والعدوى والضوضاء في عملهم

بداح العنزي

طلب ديوان اخلدمة من البلدية كشفا 
بأسماء العاملني في إدارات النظافة والسالمة 
ومفتشي االعالنات وبيان طبيعة اخلطر 

والعدوي والضوضاء في عملهم.
وتضمن الديوان في كتابه، الذي حصلت 
«األنباء» على نســخة منه، طلب اإلفادة 
عن مدى استحقاق املوظفني العاملني في 
إدارة النظافة والسالمة ومفتشي اإلعالنات 
واألسواق وردم النفايات وإزالة املخالفات 
في البلدية لبدل اخلطر والعدوى والتلوث 

والضوضاء، وذلك وفقا لقرار مجلس اخلدمة 
املدنية، وطالب تزويده باآلتي:

٭ كشف بأسماء العاملني في إدارة النظافة 
والسالمة ومفتشي اإلعالنات واألسواق 
وردم النفايات وإزالة املخالفات في البلدية 
متضمنا االســم - الرقم املدني - املسمى 

الوظيفي - األعباء واملهام.
٭ نبــذة مختصرة عن اخلطر والعدوى 

والتلوث والضوضاء مبركز علمهم.
٭ ضابط اتصال يكون هو املنسق العام 
لبحث طلبات قرار مجلس اخلدمة  املدنية 

.٢٠١٢/١٣

أعلنت إدارة العالقات العامة في البلدية 
عن قيام إدارة التدقيق واملتابعة الهندسية 
بفرع بلدية الفروانية بتنفيذ إجراءات قطع 
التيار الكهربائي عن ٣٢ قسيمة مخالفة للقرار 
الوزاري رقــم ٢٠١٩/٥٧ مبنطقتي العمرية 
والرابية بالتنســيق مع فريــق الضبطية 
القضائية بوزارة الكهربــاء واملاء والطاقة 
املتجددة ممثــال في نائب رئيس الضبطية 
القضائية م.أحمد الشمري ومبساندة أمنية 

من وزارة الداخلية.
وفي هذا الســياق، أوضح مدير إدارة 
التدقيق واملتابعة الهندسية م.سعيد العازمي 
أن اجلوالت التي مت تنفيذها مبنطقتي الرابية 
والعمرية، وأشرف عليها رئيس قسم متابعة 
املخالفات الهندسية م.خالد العصيمي بسبب 
قيام بعض أصحاب القسائم بالتأجير للعزاب 
في مناطق السكن اخلاص، األمر الذي أدى إلى 
إزعاج املواطنني والقاطنني بالقسائم املجاورة، 
وأسفرت عن قطع التيار الكهربائي عن ٣٢
قسيمة مخالفة مبنطقتي العمرية والرابية.

وأكد العازمي أن الفريق الرقابي بإدارة 
التدقيــق واملتابعة الهندســية قام باتخاذ 
اإلجراءات القانونية حيال تلك القسائم قبل 

تنفيذ قطع التيار الكهربائي.
من جانبه، أوضح رئيس قســم متابعة 
املخالفات الهندســية م.خالد العصيمي أن 
اجلوالت امليدانية مســتمرة لرصد جميع 
القسائم املخالفة التخاذ اإلجراءات القانونية 
وصوال الى قطع التيار الكهربائي بالتعاون 
مع اجلهات املعنية للحد من تفشي ظاهرة 
ســكن العــزاب مبناطق الســكن اخلاص 
والنموذجي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن 
اجلوالت التفتيشية التي مت تنفيذها أسفرت 
عن قطع التيار عن ١٤ قسيمة مبنطقة الرابية 
إلى جانب ١٨ فــي العمرية، الفتا إلى اتخاذ 
اإلجراءات القانونية قبل قطع التيار بتوجيه 

إنذارات بإخالء العزاب من تلك القسائم.
ودعا أصحاب القسائم الى التعاون مع 
فرق البلدية الرقابية واجلهات املعنية أثناء 
جوالتهم امليدانية جتنبا للمساءلة القانونية.

فريق البلدية خالل احلملة

إطالق التيار الكهربائي في «املطالع» 
وتشغيل أول محطة رئيسية

دارين العلي - عاطف رمضان

أوصى الوكيل املســاعد لشبكات النقل 
الكهربائية في وزارة الكهرباء واملاء م.مطلق 
العتيبي أصحاب القسائم في مدينة املطالع 
بضرورة مراعاة استخدام املرشدات واألخذ 
بعــني االعتبار كفــاءة التكييف واألجهزة 
الكهربائيــة املوفــرة للطاقة عند تشــييد 

وجتهيز منازلهم.
جاء ذلك في تصريح له أمس عقب إطالق 
التيار الكهربائي في املدينة، حيث هنأ األهالي 
بتشغيل أولى محطات التحويل الرئيسية، 
وســيجري تباعا تشــغيل باقي احملطات، 

مضيفا «نوصيكم بترشيد االستهالك وكفاءة 
التكييف واألجهزة».

بدوره، قال نائب املدير العام لشــؤون 
التنفيذ في «السكنية» م.راشد العنزي عقب 
اجتماعهــم مع الوكيل املســاعد في قطاع 
شبكات النقل الكهربائية م.مطلق العتيبي 
وقيادييه ان محطة ١Z ضمن العقد رقم ١٣٤٦

ملشروع تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة 
محطة حتويل رئيسية ٤٠٠/١٣٢/١١ك.ف هي 
من احملطات الكبرى من اصل اربع محطات 
والتي تغذي باقي احملطات لتوصيل التيار 
الكهربائي للقســائم واملباني اخلدمية في 

ضواحي مدينة املطالع.

العتيبي ألهالي املدينة: «أوصيكم بترشيد االستهالك وكفاءة التكييف واألجهزة»

فريقا «الكهرباء» و»السكنية» عقب إطالق التيار الكهربائي

الهاجري لـ «األنباء»: «السكنية» وعدت أهالي 
املطالع بتوصيل التيار لبقية الضواحي قريبًا

عاطف رمضان

أشاد رئيس جلان مدينة 
املطــالع مشــعل الهاجــري 
العامــة  بجهــود املؤسســة 
للرعايــة الســكنية ووزارة 
الكهربــاء واملــاء والطاقــة 
املتجددة واجلهــات املعنية 
االخرى فيما يخص التزامها 
باجلدول الزمني في مشروع 
مدينة املطالع وكذلك تشغيل 
احملطــات وايصــال التيــار 

الكهربائي لهذه املنطقــة. وقال الهاجري في 
تصريــح لـ «االنباء»: نبــارك ألهالي املطالع 
مبناسبة توصيل التيار الكهربائي في محطة 
١Z، وهــي من أولــى احملطات الرئيســية في 
مشروع مدينة املطالع، معربا عن امله أن تلتزم 
اجلهات املعنية بإيصال التيار الكهربائي لبقية 
الضواحي وقسائم املواطنني. ولفت الهاجري 

الــى ان نائــب املديــر العام 
لقطاع التنفيذ في املؤسسة 
العامة للرعاية الســكنية م. 
راشد العنزي أكد ان توصيل 
التيار الكهربائي في محطة 
١Z في مدينة املطالع مبنزلة 
خطــوة اولى اليصال التيار 
الكهربائي لبقية املدينة بشكل 
عام. واشار الهاجري الى ان 
مراقــب االعمــال الكهربائية 
في املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية م. مشعل العتيبي 
أفاد بأن معظم احملطات الرئيسية مت االنتهاء 
منها وسيتم االنتهاء من بعض احملطات تباعا 
خالل الشــهرين املقبلــني وكذلك خالل يناير 
املقبل. وقال الهاجري ان مسؤولي «السكنية» 
أفادوا بأن املؤسســة تعمل حاليا على طرح 
املناقصات اخلاصة باملطالع وستعطى األولوية 

للضواحي اجلاهزة.

مشعل الهاجري

ملشاهدة الڤيديو

مهنئاً أهالي املطالع بإيصال التيار الكهربائي للمحطة ١Z في املنطقة


