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وزير الصحة: حريصون على مواكبة التطور الكبير 
في مجال التكنولوجيا واألبحاث الطبية واجلراحة

«الصحة» جتري تدويرًا ملديري املستشفيات ورؤساء األقسام الطبية
عبدالكرمي العبداهللا

أصدرت وزارة الصحة تدويرا ملديري املستشفيات 
واألقسام الطبية. وجاء في القرار إجراء تدوير 
جزئي لرؤساء االقســام الطبية باملستشفيات 

كالتالي:
د.أمل خضر - رئيس مجلس أقسام النساء ٭ 

والوالدة. 
د.حنان الصالح - مقرر مجلس أقسام العيون. ٭ 
د.يوســف احلــرز - رئيس قســم العيون ٭ 

مبستشفى الفروانية.
د.إميان الشــمالي - رئيس قســم النســاء ٭ 

والوالدة مبستشفى الوالدة.
د.حســني األنصاري- رئيس قسم العيون ٭ 

مبستشفى العدان. 
د.غديــر العلــوي - رئيس قســم اجللدية ٭ 

مبستشفى العدان. 
د.وليد الضاحي - قسم الباطنية مبستشفى ٭ 

مبارك الكبير.
د.اوسان املهيني - رئيس الباطنية مبستشفى ٭ 

األميري. 
د.سلمى الهولي - رئيس قسم االنف واالذن ٭ 

واحلنجرة مبستشفى اجلهراء. 
د.هــدى املنفوحي - رئيس قســم اجلراحة ٭ 

مبستشفى األميري. 
د.عبيــر البذالــي - رئيــس قســم اجللدية ٭ 

مبستشفى الفروانية.
د.عبداهللا ربيع العنزي - رئيس قسم القلب ٭ 

مبستشفى الصدري.

تدوير مديري املستشفيات

د.أحمد خاجه - مدير مستشفى اجلهراء.٭ 

د.غالــب البصيص - مدير مركــز الرعاية ٭ 
التلطيفية. 

د.ابراهيم الكندري - مدير مركز السرطان. ٭ 
د.نادر العوضي - مدير مستشفى العدان.٭ 
د.هديل املطوع - مدير مستشفى الصدري.٭ 
د.جنــاح الزنكي - مدير مستشــفى مبارك ٭ 

الكبير. 
د.مالك النبهان - مدير مستشفى جابر األحمد. ٭ 
د.اريج الكندري - مدير مستشفى األميري.٭ 
د.مهدي الفضلي - مدير مستشفى الصباح.٭ 
د.نايف احلربي - منطقة الصباح الطبية. ٭ 
د.جاسم العبدالهادي - منطقة الصباح الطبية.٭ 
تكليف الصيدالنية رمي العيسى مديرة إلدارة ٭ 

تفتيش األدوية. 
نقل مرمي الياســني ملكتب الوكيل املســاعد ٭ 

لشؤون األدوية والرقابة الدوائية.

عبدالكرمي العبداهللا

افتتح وزير الصحة د.أحمد 
العوضي املؤمتر الكويتي الـ ١٨

للجراحني وامللتقى السابع لرابطة 
اجلراحة العامــة والذي تنظمه 
كليــة اجلراحة مبعهــد الكويت 
لالخـتـصـاصات الطبية بحضور 
وزيري الصحة األسبقني د.محمد 
اجلاراهللا ود.هالل الساير والقائم 
بأعمال السفارة األميركية جيمس 
هولتسنايدر ومدير معهد دسمان 
د.قيــس الدويــري. وأكــد وزير 
الصحة د.أحمد العوضي احلرص 
على مواكبــة التطور الكبير في 
مجــال التكنولوجيــا واألبحاث 
الطبية وتخصص اجلراحة العامة 
الدقيقة  وفروعها وتخصصاتها 
من خالل إقامة املؤمترات لتبادل 
اخلبرات واملعارف بهدف حتسني 
اخلدمات الطبيــة وفقا للجودة 
املطلوبة. وذكر أن املؤمتر يأتي 
تأكيدا على اهتمــام الدولة بكل 
ما يعود باخلير واالزدهار على 
الوطن واملواطــن. ولفت إلى أن 
هــذا املؤمتر يعد مــن املؤمترات 
املهمة التي تتناول إبراز مواضيع 
اجلراحة العامة وجراحات جدار 
البطن واأليض والسمنة املفرطة 
األنســجة  وأورام  والقولــون 
واإلصابــات البليغــة، الفتا إلى 
أنه يكتســب أهميــة خاصة من 
خالل الكفــاءات املشــاركة فيه. 
بدوره، أعرب القائم بأعمال سفارة 
الواليات املتحــدة األميركية في 
الكويت جيمس هولتسنايدر في 
كلمة مماثلة على هامش املؤمتر 

التعاون االقتصادي بني  وكذلك 
الشــركات األميركيــة املصنعة 
لألجهزة واألدوات املستخدمة في 
اجلراحة وبني اجلانب الكويتي 
عموما. وأكد اســتمرار التعاون 
في مجــال التدريب بني اجلهات 
األميركية ذات اخلبرة والسمعة 
العاملية وبني جميــع القطاعات 
الكويتيــة ومجتمــع  الطبيــة 
اجلراحني في الكويت. من جانبه، 

قــال رئيس املؤمتر استشــاري 
اجلراحة العامة وجراحة السمنة 
واملناظير رئيس الرابطة الكويتية 
للجراحني د.موســى خورشــيد 
في كلمته إن املؤمتر الـ ١٨ الذي 
انطلقت أولــى دوراته في العام 
٢٠٠٢ كان جــزءا مــن فعاليــات 
الكويــت لالختصاصات  معهــد 
بالتعــاون مــع وزارة  الطبيــة 
الصحة وجامعة الكويت. ولفت 
إلــى أن جــزءا مــن املؤمتــر هو 
البرامج التدريبية التي تســاعد 
املتدربني في تخصص اجلراحة 
العامة وجراحة املناظير والسمنة 
وغيرها ويغطي كل ٥ ســنوات 
املادة العلمية التي يحتاجها أي 
متدرب، وأوضح أن عدد املشاركني 
يفــوق ٤٠٠ مشــارك فضال عن 
مشاركة ٢٠٠ طبيب في ورشة عمل 
خاصة بإجراء األبحاث واألسس 
التي يجب االعتماد عليها وتقام 
األحــد واالثنني صباحا ويقدمها 
خبير فرنسي بالتعاون مع معهد 

دسمان للسكري.

أشار خالل افتتاح املؤمتر الـ ١٨ للجراحني إلى أهميته من خالل الكفاءات املشاركة فيه

عن سعادته لرؤية هذه الشراكة 
والتعــاون بني القطــاع الصحي 
الكويتــي عمومــا واجلراحــي 
على وجــه اخلصوص وبني كل 
هــذه اجلهــات الطبيــة العاملية 
وبخاصة األميركية الستعراض 
أحدث نظريات وطرق اجلراحة 
في العالم. وأشــار إلــى العالقة 
والشــراكة القويــة بــني القطاع 
الطبي العسكري والقطاع املدني 

د.أحمد العوضي ود.محمد اجلاراهللا ود.هالل الساير وجيمس هولتسنايدر وعدد من القائمني على املؤمتر      (ريليش كومار)

صندوق التنمية أطلق النسخة الـ ١٢
من رحلة «كن من املتفوقني»

توجهــت وفــود الطلبة 
والطالبــات املتفوقــني فــي 
مستهل رحالتهم إلى كل من 
طاجيكستان ورواندا، ضمن 
النســخة الثانية عشرة من 
مبــادرة «كن من املتفوقني» 
التــي ينظمهــا الصنــدوق 
الكويتــي للتنميــة لطلبــة 
الثانوية، بالتعاون مع وزارة 
التربية والتي تستمر حتى 

٢٨ اجلاري.
وذكر رئيس قسم الدعاية 
والـتـسـويـــق والـمعارض 
الطلبــة  ومشــرف رحلــة 
الســيد صالــح التقــي، ان 
الطلبة ســيقومون بزيارة 
عدة مشاريع تنموية خالل 
رحلتهم إلى جمهورية رواندا، 
مثــل مشــروع مستشــفى 
مونينــي واملعهــد اإلقليمي 
املتكامل للفنون التطبيقية، 
وذلك لالطالع على سير عمل 
املشــاريع ومدى االستفادة 
منهــا اقتصاديا وإنســانيا، 
باإلضافة إلى زيارة املتحف 
الوطني في روندا وغيره من 
األماكن الثقافية والسياحية.
ان  الـتـقـــي  وأضـــاف 
الصندوق مستمر في خططه 
لتحقيــق االنتشــار احمللي 
ضمن مسؤوليته االجتماعية، 
ويأتي تنظيم رحالت مبادرة 
كن مــن املتفوقــني تتويجا 
الطلبــة والطالبات  جلهود 
لتفوقهم الدراسي، ولتعزيز 
قدراتهــم فــي االعتماد على 
النفس وحتمل املسؤولية، 
إضافــة إلــى تعزيز احلس 
الوطنــي لديهــم مــن خالل 
تعريفهــم بجهــود الكويت 
لتحقيــق التنمية في الدول 

النامية.
من جهتها، قالت مشرفة 
فاطمــة  الطالبــات  رحلــة 
التركيت، ان الطالبات سيقمن 

الصنــدوق وتســتفيد مــن 
مشــروعاته، ويتــم اختيار 
نخبة من الطلبــة املتفوقني 
من قبل وزارة التربية حسب 

معدالتهم الدراسية.
أن  بالذكــر  اجلديــر 
الصنــدوق الكويتــي أطلق 
أولى رحــالت برنامج (كن 
من املتفوقني) في عام ٢٠١٠
واملتفوقــات،  للمتفوقــني 
وحتى اآلن بلغ عدد الطلبة 

املتفوقــون الذيــن التحقوا 
برحــالت الصندوق حوالي 
٢٦٤ طالبــا وطالبــة زاروا 
فيها أكثــر من ١٥ دولة مثل 
جمهوريــة مصــر العربية، 
اململكة األردنية، جمهورية 
جمهوريــة  أوزبكســتان، 
الصــني الشــعبية، تركيــا، 
لبنــان، ســريالنكا، اململكة 
املغربية وجمهورية السنغال 

وغيرهما.

تضمنت إرسال وفود من الطلبة والطالبات املتفوقني إلى طاجيكستان ورواندا

وفد رحلة الطالبات في مطار الكويت الدولي قبل السفر إلى طاجيكستان

الطلبة في املطار قبيل سفرهم إلى جمهورية رواندا

بزيارة عدة مشاريع تنموية 
في جمهورية طاجيكســتان 
مثل مشروع طريق كولياب - 
كااليخومب ومشروع محطة 
نوراك الكهرومائية، فضال عن 
زيارة بعض األماكن التاريخية 
والسياحية. وأضافت التركيت 
ان الصنــدوق ينظم للطلبة 
والطالبات رحالت ســنوية 
ثقافيــة وترفيهيــة لزيــارة 
الــدول التــي يتعــاون معها 

«التقدم العلمي» استعرضت إعداد البحوث الطبية مع محاضرين من «هارفارد»
نظمت مؤسســة الكويت 
للتقدم العلمي، بالتعاون مع 
محاضرين من جامعة هارفارد 
ورشة عمل تدريبية مكثفة، 
للعاملني فــي القطاع الطبي 
الكويتــي، عن كيفيــة إعداد 
البحوث الطبية املتخصصة. 
استهدفت تعريف املشاركني 
فيها بكيفيــة كتابة األبحاث 
الطبيــة بصــورة منهجيــة، 
اإلحصــاءات  واســتخدام 

وتفسير نتائجها.
قدم الورشة، التي استمرت 
أسبوعا على مدى فترتني من 
تاريــخ ٨ - ١٩ ينايــر ٢٠٢٣، 
وعقــدت فــي مقر مؤسســة 
الكويت للتقدم العلمي، عدد من 
احملاضرين من جامعة هارفارد 
األميركية، وشارك فيها أطباء 
كويتيون ومتخصصون في 
البورد الكويتي لطب األسنان.

تسعى إلى التركيز على رفع 
الباحثــني وتعريف  قــدرات 
فــي  الكويتيــني  األطبــاء 
جميع التخصصــات الطبية 
العلمي،  البحث  بأساســيات 
القيــام باألبحــاث  وكيفيــة 
فــي مواضيــع تتناســب مع 
تخصصاتهم، ومتس جوانب 

في املجاالت الطبية املختلفة، 
باإلضافة إلى تعزيز قدراتهم 
في مجال نشــر البحوث في 

املجالت العاملية احملكمة.
كمــا أفــادت د.الشــايجي 
بأن املشاركني من األطباء قد 
تدربوا في هذه الورشة على 
اســتخدام برامــج إحصائية 

والتــي  متقدمــة،  طبيــة 
ســيتمكنون عن طريقها من 
إجراء اإلحصاءات والتقييمات 
الرقمية الطبية بكفاءة عالية. 
وفي نهايــة الورشــة قيمت 
البحوث املقدمة لها، من قبل 
جلنة حتكيم مكونة من باحثني 

من جامعة الكويت.
وتأتــي هذه الورشــة في 
إطار حرص مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمــي على تطوير 
قدرات الباحثــني وكفاءاتهم، 
خبــرات  مــن  واالســتفادة 
املؤسســات العاملية الرائدة، 
وإدراكا منهــا بأهمية البحث 
العلمــي في جميــع املجاالت 
والتخصصات، من أجل بناء 
قاعدة صلبة ملنظومة العلوم 
واالبتــكار  والتكنولوجيــا 
والثقافــة واملعرفــة العلمية 

في املجتمع.

طبية معينة، تسهم نتائجها 
فــي تطوير اجلوانب الطبية 

قيد الدراسة.
وأضافت أن هذه الورشة 
التدريبية متكنهم من كيفية 
وضع حلول واقعية للمشكلة 
التــي يتم طرحهــا من خالل 
البحث، وسد فجوة معرفية 

عدد من املشاركني في الورشة

كمــا شــارك فــي تقــدمي 
الورشــة عدد مــن الباحثني 
املتميزيــن من جهات أخرى، 
منهم الباحثة في معهد دسمان 
للســكري واحملاضــرة فــي 
جامعة هارفارد د.هند القادري، 
واحملاضر في جامعة هارفارد 
د. خالد الطبطبائي، ود. محمد 
البرجس من وزارة الصحة.

وقالــت نائب املدير العام 
للبرامــج اإلســتراتيجية في 
املؤسســة د.خولة الشايجي 
إن هــذه الفعاليــة العلميــة 
املؤسســة  تنظمهــا  التــي 

شعار مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

«رويال الطبية» تطلق منصة إلكترونية للتحكم بالوزن
أطلقــت مجموعــة رويــال 
الطبية بالتعاون مع شركة نوفو 
نورديســك فارما جلف منصة 
إلكترونية للتحكم بالوزن، حيث 
تعد هذه املبادرة جزءا من حملة 
توعويــة موجهة لألشــخاص 
املصابــني مبرض الســمنة في 
الكويت. وتتيح املنصة ألفراد 
املجتمع عامة واملتعايشني مع 
مرض الســمنة تلقي التثقيف 
حــول ســبل التحكــم بالوزن 
للتعامــل مع املــرض ودعمهم 
طــوال رحلــة إنقــاص الوزن 
عن طريــق تزويدهم بإمكانية 
استشــارة أطبــاء مختصــني 
ملســاعدتهم على حتقيق وزن 
صحي وحتسني جودة حياتهم، 
كما بإمكانهم العثور على مزيد 
من املعلومات حول احلملة على 
منصة وسائل التواصل ملجموعة 
رويال. من جانبــه، قال ممثل 
مالك مجموعــة رويال الطبية 
د.عــادل التركيت إن املجموعة 
تســعى جاهدة لتصبح شركة 
رائدة في تقدمي الرعاية الصحية 

خالل هذه املبادرة، نود زيادة 
الوعي بالســمنة بــني املجتمع 
باستخدام قنواتنا عبر اإلنترنت.
نائــب  أعــرب  بــدوره، 
الرئيس واملدير العام لشــركة 
نوفونورديســك فارمــا جلف 
فينــكات كاليــان عــن امتنانه 
لهــذا التعــاون، مشــيرا إلــى 
أهمية تضافر اجلهود من اجل 
مصلحــة املرضــى وتزويدهم 
بالدعم الــالزم بهدف الوصول 

إلى الوزن الصحي.

 مــن جهته، نائــب رئيس 
شركة نوفونورديسك اإلقليمي 
جــاي ثياغاراجان ان الشــركة 
ملتزمــة مبعاجلة هذا التحدي 
الصحــي احلالــي مــن خــالل 
تقدمي حلول الرعاية الصحية 
التي ميكن أن تلبي احتياجات 
األشــخاص الذين يعانون من 
الســمنة، مضيفــا أن  مــرض 
التعاون مع الصيدليات احمللية 
من أهم السبل اجلديدة إلدارة 

مرض السمنة.

 بالتعاون مع «نوفو نورديسك».. وتوافر استشارات من أطباء مختصني

عدد من قيادات مجموعة رويال الطبية وشركة نوفو نورديسك فارما جلف خالل إطالق املنصة   (ريليش كومار)

في الكويت وتلبية احتياجات 
عمالئهــا املتنوعــة مــن خالل 
توفيــر جميــع احتياجاتهــم 
الطبية الالزمة والوفاء بدورنا 
التثقيفي جتاه املجتمع من خالل 
العديد من احلمالت التوعوية 
 .Direct Care والوقائيــة مثــل
وأوضــح د.التركيــت أنه وفقا 
ألحدث إحصائية االحتاد العاملي 
للســمنة، فــإن نحــو ٤٤٪ من 
البالغني و٢٥٪ من املراهقني في 
الكويت يعانون من السمنة ومن 

من فعاليات املؤمتر جانب من املؤمتر الصحافي عن أهمية الوزن الصحي

ملشاهدة الڤيديو

«كارفور» استضافت طالب مدرسة «هوب»

كارفــور الكويت، لــدى «ماجد 
الفطيم للتجزئة»: تبدأ مسيرة 
حتقيق رفاهية املجتمعات، من 
خالل االعتناء ورعاية كل فرد، 
وهذه احلقيقة، تشــكل مصدر 
إلهام لنا فــي عملنا اليومي في 
كارفور. وقد أظهر طالب مدرسة 
«هوب» أداء متميزا، األمر الذي 
يشــكل داللة واضحة على أنه 
على الرغم من التحديات التي قد 
نواجهها، فإن لكل منا دورا مهما 
يلعبه في املجتمع. وحظي ٩ من 
األطفال املشاركني، بفرصة أداء 
٣ مهام رئيســية في «كارفور»، 
متثلت األولى في تعبئة األكياس 

«كارفــور»،  اســتضافت 
التــي متلكهــا وتديرها شــركة 
«ماجــد الفطيم» فــي الكويت، 
طــالب مدرســة «هــوب» مــن 
ذوي االحتياجات اخلاصة يوم 
اخلميــس ١٩ ينايــر فــي «يوم 
املتدرب»، عبر دعوتهم لزيارة 
فروعها واملشــاركة في فعالية 
تهدف إلى بناء وصقل مهاراتهم 
وتعزيز الثقة بالنفس. ويهدف 
«يوم املتدرب»، الذي استضافته 
كارفور في فرعها في «مول ٣٦٠»، 
إلى التأكيد على التزامها باملواهب 
والتنوع. وساهم البرنامج الفريد 
من نوعــه، في تعزيــز معرفة 

للعمالء، والثانية كانت وظيفة 
منســق الرفــوف، أما «ســفراء 
كارفور» فكانت املهمة الثالثة.

هــذا وقالت مديرة مدرســة 
«هــوب» د.لينــدا جريفز فوك: 
تعــرب مدرســة «هــوب» عــن 
امتنانهــا لهــذه التجربــة التي 
أتاحــت أمــام طالبنــا الفرصة 
لتجربــة مهــام ومســؤوليات 
حقيقية في كارفور، التي تتميز 
مبوقــع رائــد في مجــال البيع 
بالتجزئة، مضيفــة ان كارفور 
جمعت بني التعلم النشط واملرح 
مع التدريب إلشراك طالبنا في 

جتارب واقعية ذات مغزى.

وفد طالب مدرسة «هوب» خالل زيارته إلى كارفور الكويت

املشاركني بقطاع البيع بالتجزئة، 
والفرص املهنية واملهارات الالزمة 
لتحقيــق النجــاح. وقــال جان 
عبد الســاتر، رئيس العمليات 
التجاريــة والتشــغيلية فــي 

ليندا جريفز فوك

شعار «كارفور»

جان عبد الساتر

خفض هامش ربح بيع األدوية 
واملكمالت الغذائية بقيمة ٥٪

أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا وزاريا بخفض هامش الربح 
املسموح به في ثمن بيع األدوية واملستحضرات الصيدالنية واملكمالت 
الغذائية املتداولة في القطاع الصحي األهلي «اخلاص» في الكويت بقيمة 
٥٪. وتضمن القرار إلغاء القرار الوزاري رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٣ بشأن حتديد 
الربح املســموح به في ثمن بيع األدوية واملســتحضرات الصيدالنية 
واملكمالت الغذائية املتداولة في الكويت وخفض هامش الربح املســموح 
به في ثمن بيعها بقيمة ٥٪ مقارنة بهامش الربح السابق. كما أشار القرار 
إلى أن هامش الربح للوكيل احمللي والصيدلية يشــمل جميع املصاريف 
اإلدارية، وكل ما ينفق على األدوية واملستحضرات الصيدالنية املستوردة.


