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«الطوارئ الطبية» ملنتسبيها: ضوابط محددة 
«للزي الرسمي» ومنع الظهور به في «اإلعالم»

عبدالكرمي العبداهللا

اعتمد مدير إدارة الطوارئ 
الطبيــة د.أحمــد الشــطي 
ضوابط لـ «الزي الرســمي» 
و«الظهور اإلعالمي» لفنيي 

الطوارئ الطبية.
وجــاء فــي الضوابــط 
انه بنــاء على ما ورد إلينا 
مــن مالحظات حــول عدم 
االلتزام من بعض العاملني 
في اإلدارة بالزي الرســمي 
املناسب بالعمل، واملبالغة 
في مساحيق التجميل اثناء 
العمــل، والظهــور بالــزي 
الرسمي في وسائل التواصل 
االجتماعي وأثناء ســاعات 
العمل ومواقع العمل، ومبا 
ال يتفق مع الصورة املهنية 

اإليجابية املناسبة.
وبينــت الضوابــط انه 
يجب أن يلتزم فنيو وفنيات 
وسائقو اإلســعاف وطاقم 

التمريض العاملون باإلدارة واملراكز بارتداء 
الزي الرسمي.

وأفــادت بأنه يجب على فنيات الطوارئ 
الطبيــة «احملجبات» ارتداء احلجاب باللون 

األسود، أو األبيض أو الكحلي فقط.
وذكرت الضوابط أن شعار اإلدارة يجب أن 
يوضع باجلهة اليسرى من القميص واالسم 
على ميني البدلة واملسمى على يسار البدلة، 

والرتب خاصة باملسؤولني 
فقط وال يسمح لغير املصرح 
لهــم بارتداء إشــارات غير 
املصروفــة واملعتمــدة من 
اإلدارة. وألزمت الضوابط 
بااللتــزام باملظهــر العــام 
الالئق والهندام املرتب، كما 
يجب أن يكــون البنطلون 
الطبيعــي وعدم  بالطــول 
تقصيره فوق القدم، فضال 
عن أن يكون احلذاء رسميا 
باللون األسود أو الكحلي. 
وتضمنــت الضوابط عدم 
الظهور بوســائل التواصل 
االجتماعي بالزي الرسمي، 
وجتنــب طــول األظافــر 
أثنــاء العمــل حرصا على 
سالمة املرضى. وتضمنت 
الضوابط انه توزع سياسة 
زي التمريــض واعتماد ما 
جاء لالسترشاد حيثما كان 
مناسبا. ومنعت الضوابط 
الظهور في وسائل اإلعالم 
عامة وفي اإلعالم الرقمي ووسائل التواصل 
االجتماعي خاصة بالزي الرسمي أو في مواقع 
أو مركبات العمل، كما منعت تناول قضايا أو 
عناوين شــخصية ال تتعلق بطبيعة العمل 
مع أخذ املوافقات حســب التسلسل اإلداري 

املتبع حيثما كان ضروريا.
ونبهت الضوابط إلى التعرض للمساءلة 

القانونية ملن يخالف ما ورد في التعميم.

٨٧٫٧٪ نسبة إجناز مشروع مستشفى الوالدة

عاطف رمضان

ذكرت مصادر خاصة لـ «األنباء» 
ان نســبة إجناز مشــروع مستشفى 
الوالدة اجلديد بلغت ٨٧٫٧٪، مشيرة 
إلى ان هذا املشروع هو أحد املشاريع 
املدرجة بخطة التنمية في مجال تطوير 
البنية التحتية للرعاية الصحية وينفذ 

بطريقة «تصميم وبناء».
وأضافت املصادر انه ستبدأ أعمال 
الفحــص والتشــغيل لــكل األنظمة 
واملعــدات والتجهيزات فــور إيصال 
وزارة الكهرباء واملاء للتيار الكهربائي 
الدائم للمشروع واملتوقع خالل األيام 
املقبلــة. وأكــدت املصــادر تقــدم كل 
بنود أعمال التشطيبات والتركيبات 
الكهروميكانيكيــة النهائيــة وأعمال 
التجهيز والتأثيث الطبي وغير الطبي 
في جميع مباني املشروع، كما تتقدم 
األعمال اخلارجية من زراعات جتميلية 
وربط مداخل ومخارج املشروع بالطرق 
القائمــة وكذلك أعمال ربط شــبكات 
الصــرف وامليــاه العذبة بالشــبكات 

الرئيسية.
ولفتت املصادر إلى ان املشروع يقام 
على مساحة قدرها ٦٠ ألف متر مربع 
في منطقة الصباح الطبية في موقع 
مميز على ساحل جون الكويت. وراعى 
التصميم املعماري أن تتمتع أكثر من 
٨٠٪ من غرف املرضى بإطالله جميلة 
على اخلليج العربي ومبســاحة بناء 
كلية قدرها ٣٥٧٫٣٣٧ مترا مربعا ومت 
تصميمه وفقا ألحدث املعايير واألكواد 

متخصص في تشخيص وعالج أمراض 
النســاء والوالدة بطاقة اســتيعابية 
قدرها ٧٨٩ سريرا وبها ٥٩ غرفة والدة 

و٢٨ غرفة عمليات.
من جهة أخرى، قام وفد من شركة 
نفــط الكويــت بزيارة إلى مشــروع 
مستشفى الوالدة اجلديد، وذلك ضمن 
برنامج الشــركة لزيارات املشــاريع 
اجلديدة الكبرى في قطاعات الدولة، 

وفي إطار تعزيز الشراكة والتعاون 
معهــا وتعزيز خبــرات العاملني في 
شركة نفط الكويت، حيث نظم فريق 

عمل العالقات العامة هذه الزيارة.
وقدم منتســبو مستشفى الوالدة 
اجلديدة عرضا مرئيــا للزوار قدموا 
خالله شــرحا عن أقســام املستشفى 
اجلديد ومراحل البناء وتفاصيل املرافق 

املختلفة.

تقدم كل بنود أعمال التشطيبات والتجهيز والتأثيث في جميع مباني املشروع

مبنى مشروع مستشفى الوالدة

العاملية في مجال تشــخيص وعالج 
أمراض النساء والوالدة ومبواصفات 
املباني اخلضــراء الصديقــة للبيئة 

املوفرة للطاقة.
وسيجهز املشروع بأحدث األجهزة 
واملعدات الطبية واألثاث الطبي وغير 
الطبي، ويخدم املشروع عدد مواقف 
سيارات بني داخلي وخارجي ألكثر من 
١٨٠٠ سيارة، وهو مستشفى جديد كليا 

الذايدي لـ «األنباء»: استئصال ورم في القولون 
والرحم دون توسعة جروح املنظار في البطن

عبدالكرمي العبداهللا

فــي عملية هي االولى من 
نوعهــا فــي الكويــت، جنح 
مستشفى العدان ممثال بقسمي 
النســاء والــوالدة واجلراحة 
ورم  باســتئصال  العامــة 
سرطاني في القولون وأورام 
ليفيه بالرحم واستخراجهما 
عبر الفتحة الطبيعية املهبلية 
دون احلاجــة الــى توســعة 
جــروح املنظــار فــي البطن 
كما هو املعتاد جراحيا. وقام 
بهذه العملية كل من استشاري 
القولون واملســتقيم  جراحة 
د.أحمد اخلميس ورئيس قسم 
النســاء والوالدة مبستشفى 

العدان د.عبير الذايدي.
وقالت رئيس قسم النساء 
والوالدة في مستشفى العدان 
د.عبيــر الذايدي في تصريح 
لـ «األنبــاء» إن هذه العملية 
أجريت ملريضة تعاني من آالم 
بالبطن ونزيف مهبلي شديد 
نتيجــة اورام ليفيه بالرحم 

وورم سرطاني بالقولون.
وذكــرت أن استشــاري جراحــة القولون 
واملســتقيم د.أحمد اخلميس قام باستئصال 
الورم السرطاني في القولون مع الغدد اللمفاوية 
عن طريق املنظار اجلراحي، فضال عن قيامها 
باستئصال الرحم واألورام الليفية، مما سهل 
عملية اســتخراج الورم السرطاني للقولون 
عبر الفتحة الطبيعيــة املهبلية دون احلاجة 
الى توسعة أحد جروح املنظار في البطن كما 

هو املعتاد جراحيا.
وبينت أن هذه التقنية في استئصال اورام 
القولون من املهبل بدون توسعة فتحات البطن 
تساعد على التعافي السريع وهي ثمرة تعاون 
بني قسم النساء والوالدة واجلراحة العامة في 
مستشفى العدان، مشيدة بجهود فريق العمل 
من قســم النســاء والوالدة واجلراحة العامة 

والتخدير والتمريض.

أكد أنها األولى من نوعها في الكويت وأجريت في مستشفى العدان

د.عبير الذايدي ود.أحمد اخلميس أثناء إجرائهما العملية

الورم عقب استئصاله

«الصحة» و«الطيران املدني» و«الكويتية» تبحث تطوير املنظومة الصحية باملطار

قام وزير الصحة د.أحمد 
الدولــة  العوضــي ووزيــر 
لشــؤون مجلس األمة وزير 
الدولــة لشــؤون اإلســكان 
والتطوير العمراني واملشرف 
على شــؤون الطيران املدني 
الكابنت عمار العجمي، بزيارة 
رســمية ملقر شركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية، حيث كان في 
استقبالهم رئيس مجلس إدارة 
الشركة الكابنت علي الدخان.

كمــا عقــد علــى هامــش 
الزيارة اجتماع تخلله بحث 
سبل تعزيز التعاون املشترك، 
ومناقشــة عدد من املواضيع 
ذات الصلة بقطــاع الطيران 
املدني، مبا فيها حتسني جودة 
اخلدمات الصحية، وتطوير 
اإلجــراءات املتبعة على منت 

ضــم االجتمــاع كال مــن 
وزيــر الصحة ووزير الدولة 
لشــؤون مجلس األمة وزير 
الدولــة لشــؤون اإلســكان 
والتطوير العمراني، ورئيس 
مجلس إدارة اخلطوط اجلوية 
الكويتية، ومدير عام اإلدارة 
املدنــي،  للطيــران  العامــة 

سير العمل في املركز الطبي 
اخلاص بالعاملني في اخلطوط 
اجلويــة الكويتية، والعيادة 
اخلاصة بطواقــم الطائرات، 
من طيارين ومقدمي خدمات 

الضيافة.
هذا، وقد أكد وزير الصحة 
د.أحمــد العوضــي في نهاية 
زيارته، علــى االهتمام الذي 
توليه احلكومة برئاسة رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 

الطائرات، واســتكمال جهود 
التحول الرقمي ملختلف خدمات 
الرعاية الصحية داخل مطار 
الكويت الدولي، مبا يســاهم 
في توجه الدولة املوحد نحو 
مســتقبل مزدهر ومستدام، 
تطبيقا خلطة التنمية ورؤية 

كويت جديدة ٢٠٣٥.

والرئيس التنفيذي للخطوط 
اجلويــة الكويتيــة، وبعض 
مديري ومسؤولي القطاعات 
واملراكز الطبية مبطار الكويت 
الدولي، واخلطــوط اجلوية 
إلــى  الكويتيــة، باإلضافــة 
مسؤولني من وزارة الصحة.

كما شــهدت الزيارة تفقد 

أحمد نــواف األحمد الصباح 
بالقطاع الصحــي، وحرصه 
على تعزيز املنظومة الصحية 
النقل  الســيما في قطاعــات 
اجلــوي املختلفة، مضيفا أن 
وزارة الصحــة قامت بوضع 
البرامج واخلطط التي حتقق 
توجيهات سمو رئيس مجلس 
الســديدة، لضمان  الــوزراء 
كســب رضا وســالمة وأمن 
املستفيدين من هذه اخلدمات.

العوضي والعجمي والدخان ناقشوا تطوير اإلجراءات املتبعة على منت الطائرات

عمار العجمي مصافحاً د.أحمد العوضي د.أحمد العوضي وعمار العجمي وعلي الدخان و معن رزوقي وم.صالح الفداغي ومنصور الهاشمي يتوسطون عدداً من احلضور

تأتي هذه الزيارة مببادرة 
مــن وزيــر الصحــة العامة 
للوقــوف علــى املنظومــة 
الصحيــة في مطــار الكويت 
الدولي، وبحث سبل االرتقاء 
بجــودة اخلدمــات، متهيــدا 
لتوقيع مذكرة تفاهم مشترك، 
والتــي ســتكون األولــى من 
نوعهــا بني القطــاع الصحي 
احلكومــي وقطــاع الطيران 

والنقل اجلوي.

بحث استكمال جهود التحول الرقمي ملختلف خدمات الرعاية الصحية داخل مطار الكويت الدولي

بدء أعمال الفحص والتشغيل جلميع األنظمة واملعدات فور إيصال التيار الكهربائي الدائم للمشروع واملتوقع خالل األيام املقبلة

د.أحمد الشطي

حملة إغاثة طبية كويتية منع التصوير في مركبات اإلسعاف أو تناول قضايا شخصية ال تتعلق بطبيعة العمل
لالجئني في األردن

عمان - «كونا»: أعلنت جمعية الرحمة الكويتية تنظيم حملة 
إغاثة ومســاعدات عينية باإلضافة إلــى عمليات طبية ألردنيني 

والجئني سوريني وفلسطينيني بتكلفة إجمالية ٩٠ ألف دوالر.
وقال رئيس وفد جمعية الرحمة د.عبداهللا العجمي لـ «كونا» 
أمس إن احلملة ورقمها (٤٨٩) شملت اختيار ٣٠ مريضا إلجراء 
عمليات قســطرة مت اجراء ١٠ منها ليرتفع عدد املســتفيدين من 
حمالت القسطرة وعددها ١٠ حمالت الى حوالي ٤٠٠ مريض هم 

األشد حاجة من اصل ١٤٠٠ مريض متت معاينتهم.


