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وزير الصحة: استحداث مركز إلدارة األزمات

عبدالكرمي العبداهللا

فــي إطار مواصلة جهود 
التحــول الرقمي، ومواصلة 
جهــود االرتقــاء باخلدمــة 
الصحية مبا يتفق مع «رؤية 
٢٠٣٥»، أصدر وزير الصحة 
د.خالد السعيد قرارا وزاريا 
باســتحداث مركــز عمليات 
إدارة األزمات، على أن يتبع 
إداريــا وفنيــا إدارة مكتــب 
وزيــر الصحــة، كما تضمن 
القــرار تكليف عبداهللا علي 
عبدالرحمن الكندري بالقيام 
مبهام وظيفة رئيس املركز.

ويأتي اســتحداث املركز 
الذي مت جتهيــزه وتزويده 
بأحــدث التقنيــات، بهــدف 
حتقيق التكامل والتنســيق 
بني مختلف قطاعات الوزارة، 
ومختلــف اجلهــات املعنية 
مبواجهــة تداعيات األزمات 
أو األحــداث الكبــرى، حيث 
يوفــر قاعــدة بيانات متكن 
قيــادة الــوزارة وأصحــاب 
القرار من إسداء التوجيهات، 
واتخاذ التدابير واإلجراءات 
االحتياطية بطريقة منهجية، 
ووفق حتليل الوضع القائم، 
مبا ميكن قطاعات الوزارة من 
مواجهة األزمة بأسرع وقت، 
وبأقل جهد ونسبة خسائر.

وجاء إنشــاء هذا املركز 
فــي إطــار اهتمام الــوزارة 
بتطويــر منظومــة مجهزة 
واحلــد  األزمــات،  إلدارة 
مــن أخطارهــا وتداعياتها، 
ولضمان مراقبة تنفيذ خطط 
الطوارئ الصحية في حالة 
األزمات، أو مواجهة احلرائق 
الكبرى أو السيول أو الزالزل 
أو األمراض الوبائية ال قدر 

اهللا.
كما يعد املركز حلقة وصل 
للتعامــل بإيجابية متناهية 
السرعة مع األحداث الطارئة، 
إذ يعمل ٢٤ ساعة على مدار 
أيــام الســنة، وتتوافــر من 
خاللــه مراقبــة الوضع في 
البالد،  جميع مستشــفيات 
من خالل أحــدث التقنيات، 
عبر الربط املرئي بني املركز 
وسيارات اإلسعاف، وأقسام 

وزير الصحة د.خالد السعيد 
الســتكمال  وتوجيهاتــه 
مســارات التحــول الرقمي 
للخدمــات، تســهيال علــى 
املراجعني، وتالشي الذهاب 
إلــى املجلس الطبــي العام 
لتسلمها، حيث حتمل هذه 
الشــهادة اإللكترونية اسم 
املدني،  الشــخص ورقمــه 
إضافــة إلــى رمــز التحقق 
(كيو آر كود) مشفر، ميكن 
قراءته من اجلهات املعنية 

عبر التطبيق.
وتأتــي إضافــة اخلدمة 
اجلديــدة بعد مجموعة من 
اخلدمات التي بادرت الوزارة 
إلــى تفعيلها عبــر تطبيق 
«سهل» خالل الفترة املاضية، 
وتشــمل جتديــد ترخيص 

مزاولــة املهنــة للكــوادر 
الصحية، وترجمة ترخيص 
مزاولــة املهنــة للكــوادر 
الصحية، وتغيير املســمى 
الوظيفي للكوادر الصحية، 
وشهادة حسن سيرة وسلوك 
للكوادر الصحية، وتفعيل 

ربط صرف األدوية.
وفي هــذا الصدد، تثمن 
الــوزارة اجلهــود احلثيثة 
لوكيل وزارة الصحة لشؤون 
الرقميــة م.أحمد  الصحــة 
الغريــب، ورئيس املجلس 
الطبي العام د.نادية اجلمعة، 
وحرصهما على سرعة إجناز 
هــذه اخلدمــة، والربط مع 
تطبيق «سهل»، تسهيال على 
املواطنــني، وتوفيرا للجهد 

والوقت.

تفعيل استخراج «شهادة اللياقة الصحية» للمواطنني عبر تطبيق «سهل»

وزير الصحة د. خالد السعيد خالل متابعته مركز عمليات إدارة األزمات

طوارئ املستشفيات، وتوجيه 
الفرق امليدانية لتنفيذ مهامها 
الالزمة وفق أعلى املعايير، 
وتقدير االحتياجات املناسبة 
وتوفيرها وفق أفضل السبل.

من جانب آخــر، أعلنت 
وزارة الصحــة عن إضافة 
خدمــة إلكترونيــة جديدة 
عبــر التطبيــق احلكومــي 
املوحد للخدمات اإللكترونية 
«سهل»، وذلك ابتداء من يوم 
غد، وتتمثل بتفعيل تسلم 
شــهادة اللياقــة الصحيــة 
اإللكترونيــة الصادرة عن 
العام»،  الطبــي  «املجلــس 
بالتعيينــات  واخلاصــة 
اجلديدة للمواطنني، من خالل 

اإلشعارات على التطبيق.
كما تؤكد الوزارة حرص 

د.البصيص لـ«األنباء»: ٦١٤ زيارة يومية متوقعة 
للعيادات اخلارجية مبستشفى اجلهراء اجلديد

عبدالكرمي العبداهللا

دشــن مديــر منطقــة 
اجلهراء الصحية د.محمد 
عويضــة العجمي ومدير 
مستشفى اجلهراء د.غالب 
البصيص املرحلة االولى 
العيــادات  مبنــى  مــن 

اخلارجية اجلديد.
وقال مدير مستشــفى 
اجلهراء د.غالب البصيص 
في تصريح لـ«األنباء» إن 
التي مت  للمرحلة االولــى 
افتتاحها من مبنى العيادات 
اخلارجية في مستشــفى 
اجلهــراء اجلديــد تضم ٨

أقســام وهــي «اجلراحــة 
العامــة - األنــف واألذن 
واحلنجــرة - العيون - 
التخدير - الطب الطبيعي 
- الغدد والســكر - القدم 
التغذيــة   - الســكرية 

العالجية».
وبني انه مت اســتقبال 
هــذه  فــي  املراجعــني 
العيــادة لتلقــي اخلدمــة 
الطبية، متوقعــا أن عدد 
الزيارات اليومية لألقسام 
في املرحلــة األولى خالل 
الصباحيــة  الفترتــني 

أكد افتتاح املرحلة الثانية ١٠ اجلاري

د.محمد العجمي ود.غالب البصيص خالل جولة في مبنى العيادات اخلارجية مبستشفى اجلهراء اجلديد

واملســائية ٦١٤ زيــارة. 
وأفاد بأن املرحلة الثانية 
والتي ســتضم ٣ أقســام 
طبية وهــي «الباطنية - 
العظام - األطفال» سيتم 
افتتاحها يوم االثنني القادم 
١٠ اجلاري، مشــيدا بدعم 
وزيــر الصحــة د.خالــد 
الوزارة  الســعيد ووكيل 
د.مصطفــى رضــا ومدير 
منطقــة اجلهراء الصحية 
د.محمد عويضة العجمي 
لتذليــل كافة العقبات من 
أمامنا لتقدمي أفضل خدمة 
توفير كل األجهزة واملعدات املطلوبةطبية للمراجعني واملرضى.

العزيري لـ «األنباء»: أرقام إصابات السكري مخيفة 
و«دسمان» قدم بحثًا بكيفية منع اإلصابة باملرض

حنان عبداملعبود

كشفت الرئيسة التنفيذية 
للقطاع الطبي في معهد دسمان 
للسكري، واستشارية أمراض 
سكر وغدد وتغذية، واألستاذة 
املساعدة بكلية الطب جامعة 
الكويت د.إبــاء العزيري، أن 
الكويت تعتبر الدولة رقم ٣

عامليا من حيث انتشار سكري 
النوع األول، الفتة في الوقت 
نفســه إلى أن هناك أكثر من 
٢٠٪ مــن البالغــني مصابون 
بالســكري من النوع الثاني، 
وأن الرجال في الكويت ممن 
تعدوا عمر اخلمسني عاما هناك 
واحد من كل رجلني سيصاب 

بالسكري.
جـاء هـذا ضمـن تصريح 
لـ «األنباء» على هامش افتتاح 
مؤمتــر تكنولوجيــا الغــدد 
الصماء اإلكلينيكي الذي عقد 
في فندق موفنبيك البدع، حتت 
رعاية مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي، ومشــاركة بني عدة 

قطاعات تخصصية.
إن  د.العزيــري  وقالــت 
املؤمتــر يتضمــن أحــدث ما 
التكنولوجيــا فــي  حتملــه 
عــالج الغدد والســكري، كما 
أنــه يقع حتت مظلة التعليم 
الطبي املستمر حيث يحصل 
األطباء املشاركون فيه على ١٢

نقطة في نظام التعليم الطبي 
املستمر.

وأضافت أن هناك أكثر من 
٢٤ متحدثا سواء من الكويت 
أو منطقــة اخلليج ومختلف 

الطبي وتقدمي األفضل ملرضى 
الغدد والسكري.

وأوضحــت العزيــري أن 
السكر منتشر جدا في الكويت 
من النوعــني األول والثاني، 
الكويتيون  الرجال  ولألسف 
ممن تعدت أعمارهم اخلمسني 
عاما هناك واحد من كل رجلني 
ســيصاب بالســكري، وهذه 
أرقام مخيفة إال أنه من اجليد 
أننا ميكننا تغيير هذا املفهوم، 
الفتة إلى أن هناك العديد من 

الدراسات التي يقوم بها معهد 
دســمان والتي تتجــاوز ١٠٠

بحث منشور عامليا، واألخير 
منهــا ما يتنــاول كيفية منع 
حــدوث أمــراض الســكري، 
وهناك عيادة متخصصة في 
دسمان حتت األبحاث تتناول 
كيفية أن يكون الشخص في 
بداية اإلصابة مبرض السكري 
ورجوعه إلى ما قبل السكري 
مــن دون أي عالج أو أدوية، 
حيث لدينا تكنولوجيا مذهلة 
في عالم األدوية العالجية التي 
تضاهي عمليات التكميم في 
جانب عالج الســمنة وإنزال 
الوزن، حيث من املعروف أن 
السكري النوع الثاني متقارب 

كثيرا مع السمنة.
من جانبــه، قال رئيس 
الغدد  املؤمتر، استشــاري 
الصماء مبستشفى الصباح 
قســم األطفــال، د.زيــدان 
املزيــدي إن املؤمتــر أقيــم 
بالتعــاون بني رابطة الغدد 
الصمــاء الكويتيــة ومعهد 
دســمان للســكري ورابطة 
ســكري األطفال الكويتية، 
ونحــن نحرص مــن خالل 
مؤمتراتنــا الدوريــة علــى 
اســتقطاب كل ما هو جديد 
فــي  عامليــا  ومســتحدث 
اجلوانــب الطبية املختلفة 
الســكري  وخاصة مرضى 
الذي قدم لهم العلم احلديث 
مستشعرا لقياس السكري 
علــى مدى أســبوعني دون 
وخز، وكذلك مضخة إلعطاء 
األنسولني أيضا دون وخز.

أشارت إلى أن الكويت تأتي في املرتبة الثالثة عاملياً في النوع األول

د.زيدان املزيدي د.إباء العزيري

ويتضمــن  العالـــــم،  دول 
املؤمتر العديد مــن احملاور، 
أهمها سرطان الغدة الدرقية 
وكيفيــة اســتخدام اجلينات 
ملعرفته والكشف عنه، وكذلك 
اســتخدام املضخات وأجهزة 
االستشــعار في عالم مرضى 
السكر، واالستخدامات املختلفة 
للتكنولوجيــا التي أصبحنا 
نتعايــش معهــا فــي جميع 
أمورنا احلياتية، وتطويعها 
لالستخدام بالتحسن في األداء 

إقبال من احلضور على االستفادة من خدمات املؤمتر         (متني غوزال)

جتهيز املركز وتزويده بأحدث التقنيات بهدف حتقيق التكامل والتنسيق بني مختلف قطاعات الوزارة

أكثر من ٢٠٪ من البالغني مصابون بالثاني و٥٠٪ من الرجال فوق ٥٠ عامًا معرضون لإلصابة

مشاريع صندوق التنمية تعزز صداقة الكويت والعالم
مشاري املطيري

يعمل الصندوق الكويتي 
العربية  للتنمية االقتصادية 
على تعزيز التعاون والصداقة 
بني الكويت وسائر دول العالم 
لتحقيق التنمية املستدامة ومد 
يــد التعــاون لدعــم القضايا 
اإلنسانية واألزمات حول العالم 

السيما دول اجلوار.
فــي  الصنــدوق  ومــول 
الفتــرة (٢٠٢١ - ٢٠٢٢) عدة 
مشــاريع تســهم في حتقيق 
األهــداف اإلمنائية التي توفر 
بدورهــا فــرص عيش أفضل 
للجميع وتعــود بالنفع على 
البالد ودول اجلوار في شتى 
املجاالت االقتصادية والصحية 

واالجتماعية والبيئية.
ولعل أبرز هذه املشــاريع 
التــي وقعهــا  واالتفاقيــات 
الفتــرة  خــالل  الصنــدوق 
السالفة الذكر مشروع التكيف 
والصمود للعواصف الرملية 
والترابية العابرة للحدود بني 
العــراق والكويت ومشــروع 
الربط الكهربائي لدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية.
ويعتبر مشــروع التكيف 
والصمود للعواصف الرملية 

التعرف على املسببات الرئيسة 
التي تؤدي إلى تكون العواصف 
الرملية والترابية من النواحي 
واجليولوجيــة  املناخيــة 
والكيميائيــة حلمايــة ورفع 
إمكانيــات التكيف والصمود 
في املناطق التي تعاني من هذه 
العواصف واستيعاب آثارها 

السلبية. 
ووقــع صنــدوق التنمية 
الكهربائــي  الربــط  وهيئــة 
لــدول مجلــس التعــاون في 
مارس املاضي مشروع تطوير 
منظومة الربط الكهربائي مع 
شبكة جنوب العراق بقيمة ٣٥

مليون دينار (نحو ١١٥ مليون 
دوالر) لزيادة قــدرة وكفاءة 
الكهربائية للدول  الشــبكات 

األعضاء في الهيئة.

ويسهم املشروع في رفع 
الطاقة االســتيعابية الداعمة 
لشــبكة الكهرباء في الكويت 
بنحــو ٢٥٠٠ ميغــاواط، مــا 
ينعكــس إيجابا علــى زيادة 
الكهربائية  الشبكة  اعتمادية 
ورفــع كفاءتهــا التشــغيلية 
كما ستكون للمشروع منافع 
للشبكة في جنوب العراق إذ 
سيتم تزويدها بقدرة كهربائية 
يعتمــد عليها ال تقل عن ٥٠٠

ميغاواط. وســتكون الكويت 
من أكبر الدول املستفيدة من 
املشروع عبر حتقيق أهدافها 
التنموية التي تتمثل في توفير 
طاقة بأسعار مجدية ملواطنيها 
ومنــو قطاعــات االقتصادية 
والصناعية والبنية التحتية 
وصوال لتوفير مدن ومجتمعات 

محلية مستدامة.
وضمن إطار تعهد الكويت 
نحــو دعــم فلســطني أبــرم 
الصنــدوق الكويتــي أخيــرا 
اتفاقية بقيمة ١٠٠ ألف دينار 
(نحو ٣٤٠ ألف دوالر) لتمويل 
مشروع توفير املياه النظيفة 
والصحية للقاطنني في قطاع 
غزة (خان يونس ودير البلح) 
لتحسني وصول املياه الصاحلة 
للشرب ألكثر من ٢٨٠ ألف فرد.

والترابية الذي وقع في أكتوبر 
٢٠٢١ مع برنامج األمم املتحدة 
للمستوطنات البشرية بقيمة 
٤ ماليني دينار (نحو ١٣ مليون 
دوالر) مثاال للتعاون اإلقليمي 
والدولي على املستويني العلمي 
والبيئي لتحقيــق بيئة آمنة 
ونظيفة للسكان املتضررين 
في املنطقة بشكل عام والكويت 
بشكل خاص. وتكمن أهمية هذا 
املشــروع في تقليص كميات 
العواصف  وفــرص حــدوث 
الرمليــة والترابيــة بنســبة 
تتراوح بني ٣٥ و٤٠٪ محققا 
عــدة جوانــب إيجابيــة على 
رأسها حتسني الصحة العامة 
والتنمية املستدامة بني البلدين 

واملنطقة بشكل عام.
إلــى  ويهــدف املشــروع 

ملشاهدة الڤيديو


