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هادي: «قانون مزاولة الصيدلة» املقترح 
يواكب أحدث املمارسات العاملية

عبدالكرمي العبداهللا

قدمت اجلمعيــة الصيدلية 
الكويتيــة مســودة مشــروع 
لتحديــث قانــون مزاولة مهنة 
الصيدلة وتداول األدوية اجلديدة. 
وعرضت اجلمعيــة الصيدلية 
مشروع القانون على «الصيادلة» 
إلبداء آرائهم ومقترحاتهم، حيث 
متت مناقشــتهم وأخــذ آرائهم 
في املشــروع، بحضــور مدير 
املستودعات الطبية الصيدالني 

عادل السالم.
وقال األمني العام للجمعية 
الصيدلية الكويتية الصيدالني 
علي هــادي إن القانون يواكب 
العامليــة  املمارســات  أحــدث 
فــي مزاولــة مهنــة الصيدلــة 
العلمي  التطــور  ويستشــرف 

واملهني بالكويت.
املشــروع  هــذا  أن  وبــني 
جــاء نتيجة لتضافــر اجلهود 
فــي جلنة مشــتركة بني وزارة 
الصحة واجلمعيــة الصيدلية 
الكويتية واحتاد موردي األدوية 
وأصحاب الصيدليات، ليواكب 
التطور العلمي واملهني في مهنة 
الصيدلة بالكويت، ويراعي أحدث 
املمارســات العاملية في مزاولة 

مهنة الصيدلة.
ولفت إلى أن مواد مشــروع 
قانــون تنظيم مهنــة الصيدلة 
وتداول األدويــة احلديث جمع 
٢١ امتيازا للصيادلة مزاولي مهنة 

الصيدلة واملهن املساندة لها.
وأفــاد بــأن مــن امتيــازات 
مقترح مشــروع قانون تنظيم 
مهنة الصيدلة وتداول األدوية 
للصيادلة ومهنة الصيدلة هو 
التوســع فــي تعريــف مزاولة 
مهنة الصيدلة، واعتماد خدمات 
صيدالنيــة جديد فــي القانون 
والتي منها اخلدمات اإلكلينيكية 
الدوائي،  التصنيــع  وخدمــات 
فضال عن تنظيم احلصول على 
رخصــة مزاولة مهنة الصيدلة 
في الكويت. وتابع أن مشروع 

- نقل صالحيات ديوان اخلدمة 
املدنية إلــى وزير الصحة فيما 
يخــص كــوادر وبــدالت مهنة 

الصيدلة واملهن املساندة لها.
علــى  احلصــول  تنظيــم   -
رخصة فتح صيدلية أو منشأة 
صيدالنية، باإلضافة إلى معاجلة 
تشريعية لتراخيص صيدليات 

اجلمعيات التعاونية.
- إقرار حق االستثمار للصيدلي 
الكويتي في الصيدليات األهلية.

- وضع ضوابط لفتح صيدلية 
أهليــة وحتديد املســافات بني 

الصيدليات.
اخلدمــات  تنــوع  زيــادة   -
الصيدالنيــة فــي الصيدليــات 
األهليــة والتــي منهــا إعطــاء 
الطعوم، وصالحية وصف بعض 
املواد، وحتضير املستحضرات 
الصيدالنية واحملاليل الوريدية.
إلــى أن مشــروع  وأشــار 

القانــون يتميــز أيضا بتنظيم 
البيــع اإللكترونــي  عمليــات 

توصيل املنتجات الطبية.
الوظيفية  الفــرص  وزيادة 
للصيادلة الكويتيني في القطاع 
اخلــاص (املكاتــب العلمية - 
مختبــرات مراقبــة وحتليــل 
األدويــة - مصانــع تركيــب 
احملاليــل الوريديــة - مراكــز 
األبحاث الصيدالنية - مكاتب 
االستشارات الصيدالنية)، إضافة 
نشاط استشــارات صيدالنية، 
الضبطيــة  صفــة  وإعطــاء 
القضائيــة للصيادلة مفتشــي 
وزارة الصحــة، وحتديث مواد 
العقوبات واستحداث عقوبات 
مالية مباشــرة. ووجــه هادي 
الشــكر إلــى جميــع الصيادلة 
الذين حضروا االجتماع ملناقشة 
مشروع القانون، والذي سيخدم 

الصيادلة ويرتقي مبهنتهم.

اجلمعية الصيدلية عرضت املشروع على أعضائها ملناقشته وإبداء آرائهم ومقترحاتهم فيه

عادل السالم متحدثا خالل مناقشة املشروع بحضور د. أحمد تقي وعلي هادي

جانب من احلضور من أعضاء اجلمعية الصيدلية خالل مناقشة مسودة القانون

القانون ميتاز بعدد من النقاط 
كما يلي:

- اعتمــاد آليــة التقييــم قبل 
احلصول علــى رخصة مزاولة 

ملهنة الصيدلة.
- حتديد الوصف الوظيفي لكل 
مســتوى في الســلم الوظيفي 

لوظائف الصيدلة.
- إضافة مستوى وظيفي جديد 
باســم «صيدلي استشــاري»، 
عــالوة علــى التشــجيع علــى 
التعليم والتدريب املستمر عند 
كل ترفيع للمستوى الوظيفي.
- إمكانيــة العمــل في أكثر من 
جهــة واجلمــع بــني القطاعات 

الصيدالنية.
- اســتحداث ترخيص «طالب 
صيدلي متدرب» لطلبة كليات 

الصيدلة املتدربني.
- اعتمــاد مــادة إلصدار الئحة 
آلداب وأخالقيات مهنة الصيدلة.

املشروع جاء بجهود مشتركة بني «الصحة» واجلمعية واحتاد موردي األدوية وأصحاب الصيدليات
املقترح يتضمن مميزات عديدة منها اعتماد آلية التقييم قبل احلصول على رخصة مزاولة مهنة الصيدلة

الشهاب لـ «األنباء»: ربط بني «الصحة» و«الداخلية» 
الستخراج «احلالة اجلنائية» للمتعاقد معهم حديثًا

عبدالكرمي العبداهللا

أعلنت مديرة إدارة العقود اخلاصة 
في وزارة الصحة مرمي الشهاب عن 
التنسيق مع وزارة الداخلية للربط 
اإللكتروني بني اجلهتني فيما يخص 
استخراج صحيفة «احلالة اجلنائية» 
للمعينــني اجلدد من الكوادر الطبية 
والفنية والتمريضية الذين مت التعاقد 

معهم خارجيا.
وبينت في تصريــح لـ «األنباء» 
أن هــذا الربــط يهــدف إلــى تطوير 
العمــل وســرعة اإلجنــاز وتوفيــر 
الوقت واجلهد وإلغاء النظام الورقي 
واعتماد «البصمة إلكترونيا» لتسهيل 

اإلجراءات على املتعاقدين اجلدد.
وكشــفت عــن اســتحداث موقع 
مخصــص لتنفيــذ آليــة «البصمــة 
اجلــدد  للمعينــني  اإللكترونيــة» 
بالتنســيق مع مديــر اإلدارة العامة 
لألدلــة اجلنائيــة العقيد ســعدون 

البرغش، مشــيدة بجهودهم لتذليل 
جميع العقبات بهذا الشــأن. ولفتت 
إلى أن النظام السابق كان يستغرق 
الوقــت واجلهــد، حيــث كان مينح 

للشــخص املتعاقــد كتــاب رســمي 
صادر من وزارة الصحة إلى اإلدارة 
العامــة لألدلة اجلنائية ألخذ بصمة 
الشــخص ومن ثم موافــاة الوزارة 
بصحيفة اخلالــة اجلنائية اخلاصة 
به واإلفــادة بأنه ال حكم عليه حتى 
نتمكن من استكمال إجراءات التعاقد 
ومنح اإلقامة احلكومية، والذي كان 
يســتغرق كثير مــن الوقت واجلهد 
ويتطلب تــردد أصحاب العالقة بني 
وزارتي الصحة والداخلية عدة مرات 

من اجل إنهاء اإلجراءات.
وبينت أن هذا يأتي في إطار توجه 
وزارة الصحــة لتفعيــل احلكومــة 
اإللكترونية والتنســيق بني وزارات 
الدولــة وجميــع اجلهــات املختصة 

إلكترونيا.
وعن التعاقد احمللي، أكدت الشهاب 
علــى أن اســتخراج صحيفة احلالة 
اجلنائية تكون عبر برنامج «سهل» 

بدون أي كتب من وزارة الصحة.

مدير إدارة العقود اخلاصة ذكرت أن الربط يسرع اإلجناز ويوفر الوقت واجلهد

مرمي الشهاب

الصالح: تدريب ٢٥٨٣ طبيبًا و٢٥٠٠ ممرض 
و١٢٧ ألف طالبة للكشف املبكر عن سرطان الثدي

حنان عبداملعبود

دشــن أمني عــام االحتاد 
اخلليجي ملكافحة الســرطان 
عضــو اللجنة االستشــارية 
لألسبوع اخلليجي املشترك 
للتوعية بالســرطان د.خالد 
الصالــح فعاليات األســبوع 
اخلليجــي املشــترك الثامــن 
للتوعية بالسرطان بالكويت، 
والتي تقام حتت رعاية وزير 
الصحــة د.أحمــد العوضــي 
بحضور ممثل مكتب منظمة 
الصحــة العامليــة بالكويــت 
د.أســعد حافظ، ومدير إدارة 
األمراض املزمنة غير املعدية 
د.حمــود الزعبــي، وعدد من 
اخلبراء واملختصني وممثلني 
عن اجلهات احلكومية واألهلية 
العــام  النفــع  وجمعيــات 
العاملني فــي املجال الصحي 
والتوعوي باإلضافة إلى عدد 
مــن املتطوعــني واإلعالميني 

واملهتمني بهذا الشأن.
وذكــر د.الصالح في كلمة 
له خالل حفــل االفتتاح الذي 
أقيــم في أبــراج الكويت، انه 
منذ انطالقة احلملة الوطنية 
للتوعيــة مبرض الســرطان 
(كان)، ٨٠٪ كانوا يؤمنون بأن 
الســرطان مرض قاتل، بينما 
حتولت النسبة في ٢٠١٧ إلى 
٥٥٪، مشــيرا إلى االستبيان 
الذي أجري بني ٢٠١٤ و٢٠١٩، 
حيث كان ٦٥٪ في العام ٢٠١٤

يؤمنون بأن مرض السرطان 
مرض قاتل، و٤٠٪ من الذين مت 
استبيانهم يعرفون عاملني من 
عوامل املخاطرة، وأن ٢٠٪ من 
العينة كانوا على علم ببرامج 
الكشف املبكر، وفي عام ٢٠١٩

كانت نسبة التحسن واضحة، 
حيث تبني أن ٤٥٪ يعتقدون أن 
السرطان مرض قاتل، وارتفعت 
نسبة الوعي بعوامل املخاطرة 
إلى ٥٥٪ وكذلك ارتفعت نسبة 
الوعي ببرامج الكشف املبكر 

إلى ٤٥٪.
وأضــاف ان توصيــات 
األســبوع اخلليجي بأهمية 
التدريــب، الســيما للطاقــم 
الطبي وكذلك للشباب كانت 
لها أهمية كبيرة، حيث مت في 
الكويت تدريــب ٢٥٠٠ حتى 
اآلن من الهيئــة التمريضية 
و١٣١٨ مــن أطبــاء األســنان 

التنسيقية لألسبوع  اللجنة 
اخلليجــي بالكويــت، والتي 
ميثــل أعضاؤهــا جمعياتهم 
العاملــة في مجــال مكافحة 
السرطان، ومساعدة مرضاه، 
باإلضافة الــى دعم املتعافني 
واملتعافيات منه. وذكرت أن 
اللجنة قامت هذا العام ضمن 
برنامجهــا بتوجيه جزء من 
فعالياتها لهذه الفئة تكريسا 
لدورهــم املهــم فــي رســائل 
التوعية التي نعدها ونطلقها 
هذا العام، وبينت أن برنامج 
هــذا العــام يتنوع ليشــمل 
فعاليات علميــة، اجتماعية، 
رياضيــة، فنيــة وترفيهية، 
تستهدف جميع فئات املجتمع، 
إلى جانب االهتمام بالرسائل 
والبوستات والڤيديوهات التي 
ستنشر عبر وسائل التواصل 
االجتماعي وغيرها من وسائل 
اإلعالم املختلفة، املســموعة 

واملقروءة واملرئية، وتصل هذه 
الفعاليــات هذا العام إلى  ٤٠

فعالية متنوعة، وهو مجهود 
تشكر عليه اجلمعيات األعضاء 
في اللجنة التنسيقية للتوعية 
بالســرطان، الذي مت اختيار 
شــعاره لهذا العام، «خليجي 
واعي»، مشــيرة الى أن إقامة 
هــذه األســابيع اخلليجيــة 
للتوعيــة بالســرطان رفعت 
مــن ثقافة التوعيــة من هذه 
األمــراض بالتعرف أوال على 
عوامل اخلطورة املرتبطة بها، 
والتعرف على عالماتها األولية، 
وسرعة الكشف املبكر والعالج 
في املراحل األولية، التي حتقق 
نسب شفاء مرتفعة، باإلضافة 
للدعوة املستمرة لألفراد بتبني 
أساليب حياة تتضمن التغذية 
الســليمة واحلركة تنعكس 
إيجابا على الصحة اجلسدية 

والنفسية.

خالل تدشني األسبوع اخلليجي املشترك الثامن للتوعية بالسرطان

األطفال رحبوا باحلضور بأغان وطنية وشارات إرشادية

د.خالد الصالح ود.أسعد حافظ ود.حمود الزعبي ود.حصة الشاهني

وعدد ١٢٦٥ من أطباء الرعاية 
األوليــة بالتعاون مع وزارة 
الصحــة. كمــا متــت توعية 
وتدريب ١٢٧ ألفا من طالبات 
الثانوية العامة حول كيفية 
الكشف املبكر لسرطان الثدي 
والتوعيــة منه بالتعاون مع 

وزارة التربية بالكويت.
وأوضــح الصالح ان هذه 
األرقــام هــي أكبــر مشــجع 
لالستمرار بالتوعية للوصول 
إلــى الهدف النهائي بأال تزيد 
نســبة القــدوم املتأخر على 
١٠٪، مما يحقق نســبة شفاء 
بالتوعيــة تنقــذ اآلالف مــن 
املرضى وتســعد أسرهم في 
دول مجلس التعاون جميعا.

من جانبها، أشارت رئيس 
التنفيذية لألســبوع  اللجنة 
اخلليجــي بالكويت د.حصة 
الشــاهني إلــى أن جناح هذه 
األسابيع تتحقق بفضل نشاط 

«األشغال» تعزز رصيد بنك الدم
عاطف رمضان

نظمت وزارة األشغال العامة بالتعاون 
مع بنك الدم املركزي حملة للتبرع بالدم 
التاســعة ملوظفيها والتي أقيمت أمس 
األول في مقر الوزارة ويأتي ذلك امتدادا 
جلهود «األشغال» ومبادراتها في مجال 

اخلدمة املجتمعية.
وقالت وزارة األشــغال في تصريح 
صحافي إن احلملة تعتبر من الفعاليات 
واألنشــطة التي توليها إدارة العالقات 
العامة بالوزارة األهمية، وتســعى من 
خاللها إلى نشر ثقافة العمل التطوعي 
ومشــاركة املوظفني وزوار الوزارة في 
احلملة يعتبر جزءا أساســيا لنجاحها 
وسبيال الستمرارها. وأعربت «األشغال» 
عن شكرها للقائمني في البنك املركزي 
وللطاقم الطبي وإلدارة العالقات العامة 
على التعاون الدائم واملستمر في تلبية 
دعوات الــوزارة إلقامة حملــة التبرع 

بالدم. 

نّظمت حملتها التاسعة للتبرع وسط إقبال كبير من املوظفني

جانب من عملية التبرع بالدم


