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وزير الصحة: اتفاقيات مع األردن وباكستان لتوفير طواقم متريضية

العجمي لـ «األنباء»: تقدمي خدمات عالج «األورام» قريبًا في مستشفى اجلهراء

عبدالكرمي العبداهللا

كشف وزير الصحة د.خالد 
السعيد عن وجود اتفاقيات 
مع اململكة األردنية الهاشمية 
الباكســتانية  واجلمهورية 
لتوفير الطواقم التمريضية، 
وذلــك ملواكبــة االفتتاحات 
والتوســعات اجلديدة التي 

تشهدها وزارة الصحة.
جــاء ذلــك فــي تصريح 
صحافي على هامش اإلعالن 
وتسليم شهادة اعتماد منظمة 
العامليــة ملنطقتي  الصحــة 
الشــامية وضاحية عبداهللا 

السالم مدن صحية.
وذكر الوزير د.السعيد أن 
مبادرة املدن الصحية متثل 
الفعالة  املنهجيــات  إحــدى 
التنميــة  أهــداف  لتحقيــق 
املســتدامة، كما أن «الصحة 
تعد إحدى الركائز األساسية 
للتنمية الشــاملة املستدامة 
وعنصرا أساســيا لتحقيق 
الكرميــة  الرفــاه واحليــاة 

للشعوب».
وأشاد بدور الصحة اجللي 
في حتقيــق األمــن واألمان 
الوطني والعاملي أثناء جائحة 
«كوفيد-١٩»، حيث أضحت 
قضايا الصحة العامة تتبوأ 
ســلم األولويات وعلى قمة 

األجندة السياسية للدول.
وأفاد بــأن رؤية «كويت 
جديــدة ٢٠٣٥» والركائــز 
التنمية  األساســية خلطــة 
أفردت حيــزا مهما للصحة، 
مؤكــدا علــى أن الغاية هي 
تعزيــز وصــون الصحــة 
واحلفــاظ على املكتســبات 

عبدالكرمي العبداهللا

دشن وزير الصحة د.خالد 
السعيد، قسم طب وجراحة 
العيون في مستشفى اجلهراء 
اجلديد، بحضور مدير منطقة 
اجلهــراء الصحيــة د.محمد 
عويضــة العجمــي ومديــر 
املستشفى د.غالب البصيص 
الطبيــة  الهيئــة  ورئيــس 

د.عبدالرحمن الشمري.
وقال مدير منطقة اجلهراء 
الصحية د.محمــد عويضة 
العجمي ان افتتاح قسم لطب 
وجراحة العيون يعد إضافة 
مميزة خلدمة أهالي محافظة 

اجلهراء.
وكشــف د.عويضــة عن 
استحداث قسم لـ «األورام» 
قريبا في مستشفى اجلهراء 
اجلديد، الفتــا الى البدء في 
تقــدمي اخلدمــات العالجية 

في بقية املناطق املسجلة حيث 
جتــاوزت منطقــة العديلية 
بنجاح مرحلة التقييم الذاتي 
مــن قبــل منظمــة الصحــة 
العامليــة وأصبحــت جاهزة 
بنسبة ١٠٠٪ للتقييم اخلارجي 
توطئة حلصولها على شهادة 

منظمة الصحة العاملية.
وأشار الى نسب اإلجناز 
في بقية املناطق، إذ وصلت 
ألكثــر مــن ٧٠٪ فــي منطقة 
الســرة، و٦٠٪ فــي كل مــن 
منطقتي الرحــاب والعيون، 
و٥٠٪ فــي كل مــن منطقتي 
جابر العلي ومبارك الكبير، 
مبينا أن مبادرة املدن الصحية 
تتميز بالقوة واالستدامة عبر 
املشاركة والتمكني املجتمعي 
وانخراطه في التنمية الصحية 

الكويــت، فقــد مت برعايــة 
وحضــور وزيــر الصحــة 
د.خالد الســعيد وبدعم من 
قيادات وزارة الصحة، تدشني 
قســم وجراحــة العيون في 
مستشــفى اجلهراء اجلديد، 
خدمــات  ســيقدم  والــذي 
وصحية متكاملة في تخصص 
طــب وجراحــة العيون من 
عيادات وعمليات جراحية.

وأشار إلى انه استكماال في 
التوسع للخدمات الصحية 
فــي تخصص طب وجراحة 
أيضــا  مت  فقــد  العيــون، 
استحداث قسم لطب وجراحة 
العيون في مستشفى األميري 
وتشغيله علما ان مقره هو 

مجتمعنــا مبختلف أطيافهم 
املجتمعية وفئاتهم العمرية.

التنمية املستدامة

بدوره، أكد املدير اإلقليمي 
ملنظمة الصحة العاملية لشرق 
املتوسط د.أحمد املنظري، في 
بث مرئــي، أن برنامج املدن 
الصحية ال يعد برنامجا في 
حد ذاته بل حركة دينامكية 
بني القطاعات كافة لالرتقاء 
بالصحــة من خــالل جميع 
احملــددات والعوامل املؤثرة 

على الصحة.
وبــني أن من بــني أهداف 
التنمية املســتدامة حتسني 
الصحــة العامــة والتغطية 
الصحية الشاملة، الفتا الى 
ان برنامــج املــدن الصحية 

التابعة ملنطقة مبارك الكبير 
الصحيــة ممثلــة في قســم 
العيــون مبستشــفى جابر 
األحمد الصباح، عالوة على 
استحداث عيادات تخصصية 
في بعض املراكــز الصحية 
التابعــة ملنطقــة اجلهــراء 
والعاصمة الصحية، متقدما 
بالشكر لوزير الصحة ووكيل 
الوزارة والوكالء املساعدين 
التطــورات  أهــم  مواكبــة 
للخدمات الصحية خلدمة كل 
من يعيش على هذه األرض 

الطيبة.
خدمة مميزة

من جانبها، قالت رئيس 

الكامل تقنيا وفنيا ملنظومة 
املدن الصحية، الفتا إلى أن 
الكويت أولت مشروع املدن 

الصحية أولوية قصوى.
بدوره، قــال مدير مكتب 
منظمــة الصحة العاملية في 
الكويت د.أســعد حفيظ في 
كلمتــه إن اعتمــاد مدينتي 
عبداهللا الســالم والشــامية 
مدينتــني صحيتــني ثمــرة 
اجلهود اجلماعية الرامية إلى 
حتويل رؤية الكويت ٢٠٣٥

إلى واقع.
وأضاف أن املدن الصحية 
تعــد شــاهدة علــى فعالية 
املجتمــع  طاقــات  حشــد 
واإلرادة السياسية وااللتزام 
باالستدامة، الفتا الى انه مع 
كل مدينــة جديــدة تضاف 

أمراض العيون مثل (فحص 
حدة اإلبصــار وفحص قاع 
العــني وســونار الشــبكية 
وفحــص مجــال اإلبصار)، 
باإلضافة إلــى غرف أجهزة 
الليزر لعالج االعتالل الشبكي 

السكري واجللوكوما.
وأوضحت ان القسم أيضا 
يضم غرفتي عمليات كبرى 
وغرفــة عمليــات صغــرى، 
وخدمــات طــوارئ العيون 
بنظام االستشارات الطبية، 
وحــاالت دخــول األجنحــة 
واالستشارات الطبية للحاالت 
التي يطلب األقسام األخرى 

تقييمها من قسم العيون.
وأعلنــت عــن بــدء أول 

بتعاون وشراكة حقيقية مع 
القطــاع احلكومــي والقطاع 
اخلاص واملؤسسات األكادميية 
والبحثية، ما حقق مبدأ النهج 

التشاركي املتكامل.
وأشــاد مببــادرة محافظ 
حولــي بطلــب االنضمــام 
ملنظومة املدن الصحية وجعل 
محافظــة حولــي محافظــة 
صحية، الفتا الى أن الوزارة 
تلقــت أيضا طلبــا من إدارة 
جامعة الكويت جلعل مدينة 
الســالم اجلامعيــة  صبــاح 

جامعة صحية.
ومتنى أن تستمر وتتوسع 
منظومة املدن الصحية لتشمل 
مزيدا من املناطــق لتحقيق 
أعلــى مســتوى مــن الرفاه 
ألبناء وطننا احلبيب وألفراد 

مركز الدخان التخصصي في 
منطقة الشــامية، باإلضافة 
اجلديــدة  التوســعة  إلــى 
لقسم العيون في مستشفى 

الفروانية.
عيادات تخصصية

وبــني انه ســيتم افتتاح 
عيادات تخصصية في مراكز 
الرعايــة الصحيــة األولية 
العــبء والضغط  لتخفيف 
علــى املستشــفيات، حيــث 
سيتم افتتاح عيادة للعيون 
فــي مركز عبدالرحمن الزيد 
فــي منطقــة غرب مشــرف 
ممــا يقلــل املواعيــد وفترة 
االنتظار لسكان هذه املناطق 

يســاعد على إيجــاد هياكل 
تنظيميــة وصياغة وتنفيذ 
رؤيــة مشــتركة للمدينــة 
والتنمية الصحية وحتقيق 

أهداف التنمية املستدامة.
املكتــب  أن  وأوضــح 
اإلقليمــي ملنظمــة الصحــة 
العاملية لشرق املتوسط بدأ 
العمل ببرنامج املدن الصحية 
منذ ١٩٩٠ وأنشــأت في عام 
٢٠١٢ الشبكة االقليمية للمدن 
الصحية التي تضم ١٠٣ مدن 
في ١٥ دولة من الدول األعضاء 
باإلقليم، ومنح املكتب لقب 
مدينة صحية لـ ٢٣ مدينة في 
دول اإلقليم من بينها منطقة 
الشــامية وضاحية عبداهللا 

السالم في الكويت.
وأكد دعم املكتب اإلقليمي 

قســم العيون في مستشفى 
اجلهراء د.عهود محمد خليفة 
ان القسم اجلديد سيقدم خدمة 
صحية متميزة بأحدث وسائل 
التشخيص املبكر في أمراض 
العيــون املختلفة مع توفير 
أحــدث األجهــزة واألدوات 
اجلراحيــة لــكل جراحــات 

العيون التخصصية.
وبينت ان القسم يتكون 
مــن عيادات عيــون بجميع 
تخصصاتها (القرنية واملياه 
البيضــاء - اجللوكومــا - 
الشبكية واجلسم الزجاجي 
- محجــر العــني واجلفون 
- عيون األطفال واحلول)، 
فضال عن غــرف فحوصات 

إلى شــبكة املــدن الصحية 
تتواصل املســيرة في إثراء 
برنامج املنظمة بطرق جديدة 
للتصدي للتحديات املتعلقة 

بالصحة.
وأشار الى أن مكتب املدن 
الصحيــة فــي الكويت ومنذ 
إنشــائه في عــام ٢٠١٤ يعد 
منبــرا للتخطيــط في مجال 
الصحــة وركنا أساســيا في 
رسم مالمح مستقبل مستدام 
وصحي، مؤكــدا دعم املكتب 
ألي مبادرة تسهم في تعزيز 

جودة حياة اجلميع.
من جهتهــا، قالت وكيلة 
املســاعد  الصحــة  وزارة 
لشــؤون اخلدمــات الطبيــة 
األهلية د.فاطمــة النجار إن 
حتقيق املعافاة التامة ألبناء 
مجتمعنا من منظور شامل ال 
يقتصــر على توفير الرعاية 
تقدمي اخلدمات الصحية بل 
يتناول مــا هو أبعد من ذلك 
ويأتي على مختلف جوانب 
حياة اإلنسان وما يحيط به.

وبينــت أن حتقيــق ذلك 
يتطلب التفكير جديا بجميع 
الكفيلة  الوســائل والســبل 
الراميــة  بتعبئــة اجلهــود 
لتحسني نوعية حياة الناس 
ومقاربــة مــا يطلــق عليــه 
احملددات االجتماعية للصحة، 
مشيرة إلى أن الوزارة تعكف 
حاليا على إعداد االستراتيجية 
الوطنيــة للمــدن الصحيــة 
التــي حوت   (٢٠٢٣-٢٠٣٠)
العديــد مــن املبــادرات مثل 
األماكن الصحية واملدن صديقة 
الطفل واملدن املراعية للمسنني 

واملدن الذكية وغيرها.

عمليات العيون في مستشفى 
قريبــا  اجلديــد  اجلهــراء 
وستكون عمليات إزالة املاء 
األبيض، حيث ستتم تغطية 
أكبر عدد ممكــن في منطقة 

اجلهراء الصحية.
وكشــفت عــن اخلطــة 
املستقبلية للقسم متمثلة في 
العمل علــى افتتاح عيادات 
عيــون تخصصيــة مبراكز 
التابعــة  الرعايــة األوليــة 
ملنطقــة اجلهــراء الصحية، 
والعمل على استقطاب األطباء 
املتخصصني في تخصصات 
العيون الدقيقة مبا يســاعد 
في تقدمي كل اخلدمات داخل 
املستشفى دون احلاجة إلى 
حتويل املريض جلهة أخرى، 
فضال عن العمل على إنشاء 
وحدة للتعليم الطبي املستمر 
بالتنسيق مع مجلس أقسام 

العيون.

على هامش تسليم شهادة اعتماد منظمة الصحة العاملية ملنطقتي الشامية وضاحية عبداهللا السالم مدناً صحية

وزير الصحة دشن قسم العيون في مستشفى اجلهراء اجلديد لتقدمي خدمة صحية متميزة بأحدث وسائل التشخيص املبكر في أمراض العيون املختلفة

وزيرالصحة خالل تكرمي اللجان التنسيقية ملنطقتي عبداهللا السالم والشاميةد.خالد السعيد وعلي األصفر ومحمود بوشهري ود.أحمد املنظري ود.فاطمة النجار في مقدمة احلضور

جولة داخل املستشفى
وزير الصحة متوســطاً د.محمد العجمي ود.غالب البصيص ود.عبدالرحمن الشمري ود.جمال الدعيج 

ود.أحمد الفودري ود.عهود خليفة د.خالد السعيد ود.عهود خليفة خالل افتتاح قسم لطب وجراحة العيون في مستشفى اجلهراء (قاسم باشا)

التي  واإلجنــازات الصحية 
حتققــت، وضمــان صحــة 
ونوعية حياة أفضل جليلنا 

احلاضر وجيل املستقبل.
وأوضــح أن «االلتــزام 
السياسي القوي الذي أبدته 
قيادتنا الرشيدة» إضافة إلى 
احملافظــني وتفاني العاملني 
فــي مكتــب املــدن الصحية 
في الــوزارة والقائمني على 
املبــادرات الصحية والدعم 
الفني من قبل منظمة الصحة 
العاملية أســهم فــي حتقيق 
إجنــازات مرموقــة ليــس 
فقط علــى الصعيد الوطني 
وإمنا على الصعيد اإلقليمي 

والدولي.
وأكــد أن الوزارة لم تقف 
عند هذا احلد بل دفعت بالعمل 

ملرضــى ومراجعــي قســم 
أمراض األورام قريبا، مشيدا 
بدعــم وزير الصحة ووكيل 
الوزارة لتذليل كل العقبات 
لتقدمي افضل اخلدمات الطبية 

للمرضى واملراجعني.
الال مركزية

بدوره، قال رئيس مجلس 
أقسام العيون ورئيس مركز 
البحر  محمــد عبدالرحمــن 
للعيــون د.أحمــد الفودري 
انه انطالقا من توجه وزارة 
الصحة في تطبيق سياسة 
الال مركزية في تقدمي خدمات 
صحية متكاملــة في جميع 
املناطق الصحية على مستوى 

العديليـة جتـاوزت بنجـاح مرحلـة التقييـم الذاتـي من قبـل منظمة الصحـة العامليـة وأصبحـت جاهـزة بنسـبة ١٠٠٪ للتقييـم اخلارجي

الصحية الكبير  ومبارك  والعاصمة  اجلهراء  مبناطق  األولية  الصحية  الرعاية  مراكز  في  للعيون  تخصصية  عيادات  افتتاح  «األنباء»:  لـ  الفودري 
خليفـة لــ «األنبـاء»: بـدء أولـى عمليـات العيـون فـي مستشـفى اجلهـراء اجلديـد قريبـًا وسـتكون عمليـات إزالـة املـاء األبيـض

املنظـري: برنامـج املـدن الصحيـة يسـاعد على إيجـاد هيـاكل تنظيميـة وصياغـة وتنفيـذ رؤيـة مشـتركة للمدينـة والتنميـة الصحية

ملشاهدة الڤيديو

معهد التخطيط يطلق ونظيره املصري 
اإلصدار السادس لتقرير التنمية العربية

القاهرة - كونا: أطلق املعهد العربي 
للتخطيــط ومقــره الكويــت ومعهــد 
التخطيــط القومــي مبصــر اإلصدار 
السادس لتقرير التنمية العربية حتت 
عنوان «النمو االقتصادي العربي في ظل 
األزمات: جائحة كوفيد-١٩ وما بعدها».
وذكر املعهــد العربي في بيان أن 
اإلصــدار جاء خــالل افتتاح املؤمتر 
العلمــي الـــ ١٦ للجمعيــة العربيــة 
للبحوث االقتصادية بعنوان «تعزيز 
قدرة االقتصادات العربية على الصمود 
في مواجهة األزمات» مبدينة (العلمني 
اجلديدة) الساحلية املطلة على البحر 
املتوسط شمال غرب (القاهرة) على 
مدى يومني حتت رعاية رئيس الوزراء 
املصري الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضح البيان أن تقرير التنمية 
العربية يعتبر أحد أهم التقارير التي 
العربي للتخطيط  يصدرها املعهــد 
بالتعاون مع معهد التخطيط القومي 
وميثــل «منوذجا للتعــاون والعمل 

العربي املشترك».

ويــدرس التقريــر مجموعــة مــن 
املواضيــع االقتصاديــة واالجتماعية 
املهمة ملختلف الدول العربية وحتليل 
واقع هذه الدول والصعوبات والتحديات 
التي تواجهها باإلضافة إلى اقتراح أفضل 
السياسات لتحسني تنمية دول املنطقة 

العربية اقتصاديا واجتماعيا.
وتطرق التقرير في إصداره السادس 
إلى موضوع األزمــات وتأثيرها على 
الدول الســيما جائحة (كوفيد - ١٩) 
وتداعياتها على الدول العربية واحلزم 
املالية التحفيزيــة التي تبنتها الدول 
للتصدي لآلثار االقتصادية واالجتماعية 

السلبية لهذه اجلائحة.
وقال املدير العام للمعهد العربي 
للتخطيــط الدكتــور بدر مــال اهللا 
فــي كلمته االفتتاحيــة باملؤمتر، إن 
اجلائحــة تعتبر أحد أبــرز القضايا 
التي «استأثرت ومازالت» بالرأي العام 
العاملــي وكانت لهــا تداعيات كبيرة 
على التنمية االقتصادية واالجتماعية 

العاملية والعربية.

وأشــار مــال اهللا إلى مــا خلفته 
اجلائحة من آثار سلبية كبيرة على 
النمو االقتصادي في مختلف بلدان 
العالــم مبا فيها الدول العربية وإلى 
حالة عدم اليقني حول مدى تطورها 
ومخاطرها وما تفرضه هذه التطورات 
من حتديات اقتصادية واجتماعية.

وأكد أن األمر ازداد خطورة بحلول 
األزمة الروسية - األوكرانية بعدما 
شهدت أسعار الطاقة والسلع الزراعية 
زيادات مضطردة أدت إلى ارتفاع كبير 

في نسبة التضخم.
ونوه مال اهللا إلى عرض التقرير 
ألبرز السياسات ملواجهة التحديات 
ومعاجلــة االختالالت التــي تواجه 
النمو االقتصادي في الدول العربية 
والتدابير التي ينبغي اتخاذها لتحقيق 
حتول جوهري يتعدى السعي إلنقاذ 
هذه الدول من الركود أو االنهيار إلى 
حتفيز وتقوية هذه االقتصادات من 
خالل إصالحات هيكلية عميقة تسهم 

في دفع النمو.

الكويت: توفير احلماية االجتماعية 
للفئات التي تتطلب رعاية خاصة

نيويورك - (كونا): أكدت 
الكويت أنها لن تدخر جهدا 
في تعزيز اجلهود املبذولة 
لالرتقاء بالتنمية في مختلف 
قطاعاتهــا ولفئات املجتمع 
ككل وعلى وجه اخلصوص 
الفئات املستضعفة، داعية 
إلى أهميــة تضافر اجلهود 
الدولي  املشتركة والتعاون 
وتبادل اخلبرات لتحســني 

رفاه شعوب العالم.
جــاء ذلــك فــي كلمــة 
الكويــت التي ألقتها امللحق 
الديبلوماسي مودة املنصور 
أمام اللجنة الثالثة للجمعية 
العامة لألمم املتحدة في بند 

«التنمية االجتماعية».
إن  املنصــور  وقالــت 
الكويت: «تولي اهتماما خاصا 

املجتمع وهم املتقاعدون».
إميــان  عــن  وأعربــت 
الكويت بأهمية دور األسرة 
التنميــة  «احملــوري» فــي 
االجتماعية «فدستور الكويت 
يضمن احلفــاظ على كيان 
األســرة وحمايته باعتباره 
مقوما رئيسيا من مقومات 

املجتمع».
املــادة  ان  وأوضحــت 
الدســتور  مــن  التاســعة 
الكويتــي نصــت علــى أن 
«األســرة أســاس املجتمــع 
قوامها الدين واألخالق وحب 
الوطن يحفظ القانون كيانها 
ويقوي أواصرها ويحمي في 

ظلها األمومة والطفولة».
أن  املنصــور  وذكــرت 
الكويــت «متتلــك سياســة 

قوية وواضحة لدعم حقوق 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة» 
وأكدت التزام الدولة بتنفيذ 
«اتفاقية حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة»، مشــيرة إلى 
أن الكويت تســعى لضمان 
التســهيالت  وتقدمي جميع 
الالزمة  التشــريعات  وسن 
مبختلف أنواعها لكي يكونوا 
شركاء ومســاهمني فعليني 
في نهضة املجتمع وتنميته 

وازدهاره.
أن  املنصــور  وذكــرت 
الكويت تولي اهتماما خاصا 
بفئة الشباب، حيث جتسد 
ذلك االهتمام بإنشاء وزارة 
اختصاصهــا األصيــل هــو 
رعاية هذه الفئة وهي وزارة 

الدولة لشؤون الشباب.

في كلمة ألقتها مودة املنصور أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة لألمم املتحدة

لتوفير احلماية االجتماعية 
للفئات التي تتطلب رعاية 
خاصــة ككبار الســن على 

سبيل املثال ال احلصر».
وتطرقــت إلى املادة الـ١١
من دســتور الكويــت التي 
تنص على أن «تكفل الدولة 
املعونة للمواطنني في حالة 
الشــيخوخة أو املــرض أو 
العجز عن العمل كما توفر 
لهم خدمات التأمني االجتماعي 
واملعونــــــة االجتماعيـــة 

والرعاية الصحية».
وأشــارت املنصور إلى 
املشروع احلكومي «برنامج 
عافيــة» املعنــي بتوفيــر 
التأمــني الصحي والرعاية 
الصحية مبختلف مجاالتها 
وأصعدتها «لفئة مهمة من 


