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اجلمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ محليات

٢٧٠ سيارة إسعاف جديدة تدخل اخلدمة قريبًا

عبدالكرمي العبداهللا

كشف مدير إدارة الطوارئ 
الطبية في وزارة الصحة د. 
أحمد الشطي عن إدخال ٢٧٠
سيارة إســعاف جديدة إلى 
أســطول الطــوارئ الطبية 

خالل الفترة املقبلة.
وقال الشــطي فــي كلمة 
للصحافيني صباح أمس على 
هامش حفل تكرمي املتميزين 
في إسعاف منطقة الصباح 
الصحية إنه مت االنتهاء من 
وضــع املواصفــات وتقدمي 
الطلبات لهذه السيارات وفي 
انتظار االنتهاء من اإلجراءات 
املتبعة  اإلدارية والرقابيــة 
والدورة املستندية لها. وأكد 
د. أحمد الشطي أن هذه األعداد 
متثل نحو ٣٠ إلى ٥٠٪ زيادة 
في أسطول اإلسعاف احلالي.

وأشار إلى «أننا في مرحلة 
جتهيز عقود اإلسعاف اجلوي 
واإلخالء اجلوي»، الفتا إلى 
أن متديــد عقــد اإلســعاف 
اجلوي يخضع للتقييم نحو 

التطوير.
وقال: «نتطلع أيضا إلى 
دخول املؤهلني من املسعفني 

وأشــار إلــى التعامل مع 
٩ آالف حالــة حوادث طرق 
خالل العام ٢٠٢٢، منها وفيات 
وإصابات وإعاقات متعددة.

وأوضح أنه على الرغم من 
التحذيرات الكثيرة واملتكررة، 
إال أن هنــاك وفيات بســبب 
االختناقات أثناء موسم البر 
والتخييم بسبب الفحم غير 
مكتمل االحتراق الذي يوضع 

والتخطيط، مشــيرا إلى أن 
عدد من فنيي الطوارئ الطبية 
تعامل مع أكثر من ٣٠٠ حالة 
خالل العام املاضي، وهو ما 
يعد متيزا نوعيا في التعامل 
مع احلاالت.وذكر الشطي أن 
إجمالي العاملني في منطقة 
الصباح الطبية من املسعفني 
بلغ ٢٥٦ موظفا موزعني على 

٦ مراكز إسعاف باملنطقة.

في أماكن مغلقــة، الفتا إلى 
أن هــذه الكــوارث باإلمكان 
الوقاية منها. وعبر الشطي 
عن شــكره وتقديره ألبطال 
الطوارئ الطبية من منتسبي 
املهنة، مؤكد أنها مهنة القيم 
واألخالقيات. وأوضح أن هذا 
التكرمي هو حتفيز وتشجيع، 
لالجنــازات  واســتجالب 
التقييــم  وإرســال رســائل 

الشطي كّرم املتميزين في إسعاف منطقة الصباح الصحية

د. الشطي مع مجموعة من املكرمني

إلــى ســوق العمــل ملواكبة 
الطلب املتزايد والتوسع في 

مراكز اإلسعاف اجلديدة».
وذكــر الشــطي أن إدارة 
الطــوارئ الطبيــة تعاملت 
مع ١٦٠ ألف بالغ خالل العام 
املاضي، منها ١٢٥ ألف حالة مت 
نقلها إلى املستشفيات، ومن 
بينها ٨٧ ألــف حالة عاجلة 
و٣٨ ألف حالة غير عاجلة.

د. أحمد الشطي متوسطا عددا من املكرمني من موظفي «الطوارئ الطبية»                 (زين عالم)

الكندري: استغالل املوارد البشرية واملالية املتوافرة بكفاءة 
للنهوض مبستوى اخلدمة املقدمة مبجال جراحة العظام

عبدالكرمي العبداهللا

أكد وكيــل وزارة الصحة 
املساعد لشؤون طب األسنان 
د.مشعل الكندري أن ما تشهده 
الكويــت من تطــور الفت في 
جميع املجاالت وحتديدا القطاع 
الصحي هو ثمرة جهود حثيثة 
لتقدمي أفضــل خدمة ورعاية 
صحيــة وبخطــوات عديــدة 
مدروســة بعناية، منها إقامة 
املؤمترات الطبية املتخصصة 
واستقطاب اخلبرات من جميع 

أنحاء العالم.
وقال د.الكندري في كلمته 
االفتتاحيــة ملؤمتــر جراحــة 
العظام األول الذي تقيمه رابطة 
جراحة العظام الكويتية برعاية 
وزير الصحة د.أحمد العوضي 
إن التخصــص ينطــوي على 
أهمية قصوى في رفع مستوى 
اخلدمــة الصحيــة خصوصا 
مــا يتعلــق بجراحــة العظام 
العالجية وضرورة  ألهميتها 

توفيرها بالسرعة املطلوبة.
وأوضح أن املؤمتر يناقش 
التطور الســريع حول العالم 
مبجال جراحة العظام وإيجاد 
فرص للتعاون املشــترك بني 
مختلــف اجلهات واســتغالل 

والعمل الدؤوب الذي يبذل من 
اللجــان املنظمة وفرق العمل 
التي تولت التحضير إلجناز 
هذا املؤمتر بالشكل املناسب.

مــن جانبــه، قــال رئيس 
الرابطــة ورئيــس املؤمتــر 
د.عويض املطيري في كلمته 
إن فعاليات املؤمتر تستمر ٣
أيام وتشــهد اســتعراض ٤٧

محاضرة علمية و٣ ورش عمل 
جراحيــة تدريبية ونقل حي 
لعمليات جراحية مع املناقشة 

٣ حلقات نقاشية للمنتسبني 
الى برنامج الدراســات العليا 
في جراحة العظام وغيرها من 
األنشطة وسيحصل املشاركون 
على ما ال يقل عن ٢٠ ســاعة 
تدريب طبي معتمدة عند انتهاء 
املؤمتر. وأشــار إلــى أن عدد 
املســجلني في املؤمتر تخطى 
٣٠٠ مشــارك ومشــاركة من 
مختلف التخصصات الطبية 
واملســتويات العلمية لتبادل 

األفكار واخلبرات.

املباشرة لها. وأوضح املطيري 
أن التقدم املتسارع في مختلف 
العلوم الطبية يستدعي تكثيف 
تنظيــم املؤمتــرات والورش 
العلميــة ملا لها مــن انعكاس 
واضح على مستوى اخلدمات 
الطبية، السيما التخصصات 
اجلراحية املرتبطة بتحســني 
جودة املعيشــة لدى اإلنسان 
كجراحــة العظــام مبختلــف 

تخصصاتها الفرعية.
وذكــر أن املؤمتر يتضمن 

أكد أن تطور القطاع الصحي ثمرة جهود حثيثة ومدروسة بعناية لتقدمي أفضل خدمة ورعاية

د.مشعل الكندري يستمع إلى شرح حول أحدث نظم جراحة العظام

البشــرية واملاليــة  املــوارد 
املتوافــرة بكفــاءة وإتقــان 
والنهوض مبســتوى اخلدمة 
املقدمــة في هذا املجــال املهم 
مما سيؤدي إجماال إلى شعور 
املرضى واملراجعني باملستوى 
العالي من اخلدمات الصحية 

وجودتها وتطويرها.
وذكــر أن التنظيــم اجليد 
يحضــره  الــذي  للمؤمتــر 
الكويــت  متخصصــون مــن 
والعالــم يعكس مــدى اجلهد 

(متني غوزال) د.مشعل الكندري ود.عويض املطيري مع املشاركني في مؤمتر جراحة العظام 

ملشاهدة الڤيديو

«الطوارئ الطبية» تعاملت مع ١٦٠ ألف بالغ العام املاضي منها ١٢٥ ألف حالة مت نقلها إلى املستشفيات

ملشاهدة الڤيديو

«كان» أطلقت بطولة بادل األولى
للشباب حتت شعار «الرياضة وقاية»

حنان عبداملعبود

أعلنت مسؤولة مبادرة 
التوعية املبكرة للشــباب، 
عضــو احلملــة الوطنيــة 
للتوعية مبرض السرطان 
(كان) د.مرمي عبد احملسن 
العتيبي عن إطالق بطولة 
«كان» للبادل حتت شــعار 

الرياضة وقاية.
العتيبــي فــي  وأكــدت 
تصريــح لها علــى هامش 
حفــل إطــالق البطولة «أن 
هــذه البطولة هــي األولى 
من نوعهــا ضمن فعاليات 
حملة التوعية بالســرطان 
للشــباب والتي تهدف إلى 
استقطاب الشباب والتوعية 
بأهمية الرياضة للوقاية من 
السرطان، وقد القت إقباال 

ملحوظا».
وأضافت «يأتي حرص 
حملــة «كان» علــى إقامــة 
مثل هذه الفعاليات بسبب 
وصول عدد حاالت السرطان 
التي مت تشخيصها ممن هم 

دون ٤٠ عاما إلى ٥٣٢ حالة بناء على آخر 
إحصاء ملركز الكويت ملكافحة الســرطان، 
أي ما يقارب ٢٠٪ من عدد حاالت السرطان 

التي يتم تشخيصها سنويا. 
وشــكرت اجلمعية اخليرية للتضامن 
االجتماعي والقائمني على املبادرة واملشاركني، 

ومتنت للجميع الصحة والسالمة».
من جانبه، أكد مسؤول فريق هايدو الذي 
يعد الذراع الرياضية حلملة «كان» عبداهللا 
الصالح أن تنوع الفعاليات الرياضية التي 

تقيمها احلملة يشجع الشباب على ممارسة 
الرياضة، مشيرا إلى أن بطولة «كان» للبادل 
شارك فيها ١٦ فريقا بشكل زوجي مبشاركة 

٣٢ العبا.
وقد تنافس على املركز األول كل من فريق 
فهد األسود وفريق حسني بهبهاني. وختمت 
البطولة بفوز فريق «حسني بهبهاني» وقد 
مت تكرمي الفائزيــن باملركز األول والثاني 
وتوزيــع كتيبات التوعيــة على الالعبني 

ضمن تغطية إعالمية مميزة.

ضمن فعاليات احلملة للتوعية بالسرطان.. والقت إقباالً ملحوظاً من الشباب

د.مرمي العتيبي وعبداهللا الصالح خالل انطالق البطولة

(محمد هاشم) من منافسات بطولة «كان» للبادل 

«مقومات حقوق اإلنسان» تطالب بإعادة
النظر في التعاطي مع عالج الوافدين

طالبت جمعية مقومات 
حقوق اإلنســان في بيان 
لهــا بأهمية إعــادة النظر 
فــي تعاطــي املنظومــة 
الصحية مع عالج الوافدين 
وأدويتهــم وذلــك بعد أن 
توالت االنتقادات من عدة 
أطبــاء لقرارات الرســوم 
الصحية السابقة واحلالية 
املفروضة عليهم والتي لم 
تراع تبايــن الرواتب بني 
العمالــة الوافــدة وأنهــم 

أساسا يدفعون تأمينا صحيا سنويا عند 
جتديد اإلقامة حتى غدا كثير منهم يتجنب 
مراجعة املستوصفات واملستشفيات أو 
عمل الفحوصات الضرورية، ووصل حال 
بعضهم بســبب عجزه عن دفع وحتمل 
رسوم العالج والدواء أن تفاقمت حالته 

الصحية وأدى ذلك لوفاته.
وذكرت اجلمعية أن الرعاية الصحية 
من أساسيات حقوق اإلنسان وإذا كانت 
ثمة عوائق إدارية سواء في تسرب األدوية 
أو خلل في التركيبة السكانية فإن احلل 
ال يكــون على حســاب الطرف األضعف 
وأصحاب األسر والعوائل املثقلني أساسا 
بااللتزامات املالية في ظل تضخم وغالء 

عاملي يشتكي منه املواطن قبل الوافد.
 وتطالــب للخروج من هذا اإلشــكال 

االقتصادي ضرورة تفعيل مستشفيات 
الضمان الصحي بطريقة مدروسة وإدخال 
األمانــة العامــة لألوقاف لتقــدمي الدعم 
للمنظومــة الصحية لتغطيــة جزء من 
تكاليف عالج الوافدين سواء في األشعة 
أو الفحوصــات أو األدوية، فالوقف في 
اإلسالم منظومة حضارية وفرت خدمات 

إنسانية متقدمة.
ولفتــت اجلمعيــة إلــى أن مثل هذه 
القرارات ذات الصلة باجلوانب والشأن 
الصحــي إذا لــم تــدرس بعنايــة فإنها 
ستنعكس بشكل سلبي على سجل الكويت 
احلقوقي الدولي في الوقت الذي حترص 
فيــه الدولة ومجتمعها املدني على إبراز 
وتعزيز صورة الكويت ودورها احلضاري 

واإلنساني.

مصادر لـ «األنباء»: إجناز مشروع
«سوق غرناطة» نهاية العام احلالي

عاطف رمضان

علمت «األنبــاء» ان التســليم النهائي 
ملشروع إنشــاء وإجناز وصيانة مشروع 
الســوق املركزي لضاحيــة غرناطة الذي 
تنفذه وتشرف عليه وزارة االشغال لصالح 

«الشؤون» سيكون نهاية العام احلالي.
وأضافت املصادر أن «االشــغال» قامت 
بالتسليم االبتدائي للمشروع في نوفمبر 
٢٠٢١ وأن األعمــال التي مت تنفيذها عبارة 

عن مبان وتكسيات خارجية وأعمال كهرباء 
من مصاعد ومشايات ونظام ساعات وإنذار 
حريــق وغيرهــا مــن األنظمــة واألعمال 
امليكانيكيــة من تكييف وصحي ومكافحة 
حريــق. ولفتت املصادر إلى أن املشــروع 
حاليــا في فترة الصيانــة التعاقدية وهي 
عامان من تاريخ التسلم االبتدائي، مبينة 
وجود كفاالت على املواد واألنظمة واألجهزة 
في املبنى يتم بناء عليها متابعتها حتسبا 

ألي مالحظات خالل فترة الصيانة.

تنفذه «األشغال» ويخضع حالياً للصيانة التعاقدية

مشروع «سوق غرناطة»

احلصول على الطوابع اإللكترونية 
Estamp عبر تطبيق

عبدالكرمي العبداهللا

أوضحــت وزارة الصحــة، أن إصــدار الطوابــع 
اإللكترونية عبر أجهزة «الكي نت» في املؤسســات 
العالجيــة للوزارة يأتــي تنفيذا لقــرار وتعليمات 

اجلهات املعنية املختصة في البالد.
وتابعــت: كما أنه ميكــن احلصول على الطوابع 
قبل املراجعة، عبر حتميل وتفعيل تطبيق الطوابع 
اإللكترونيــة Estamp، متمنــني لكــم دوام الصحة 

والعافية.


