العدد ( )3630االثنين  28يناير 2019

متضمنة اسم الطبيب وتوقيعه ولمدة أقصاها  60يوم ًا

وزير الصحة :صرف أدوية «البريجابلين»
و«الجابابينتين» بوصفة طبية
كتب �صالح الدهام:

�أ�صدر وزير ال�صحة ال�شيخ د .با�سل ال�صباح� ،أم�س ،قرار ًا ب�ش�أن تنظيم
عملية �رصف جميع امل�ستح�رضات ال�صيدالنية التي حتتوي على مادتي
«الربيجابلني» و«اجلابابينتني».
وقال الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون الرقابة الدوائية والغذائية د .عبدالله
البدر� ،إن القرار ين�ص على �أال ت�رصف هذه امل�ستح�رضات �إال مبوجب
و�صفة طبية حمدد فيها ا�سم الدواء مع ا�سم الطبيب وتوقيعه.
واو�ضح �أن الدواء ي�رصف ملدة �أق�صاها  60يوم ًا يف الو�صفة الواحدة
لدواعي اال�ستعمال املثبتة عامليا وامل�سجلة بالكويت لدى �إدارة ت�سجيل
ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية يف قطاع الرقابة الدوائية والغذائية.
و�شدد على �أنه لن يتم �رصف هذه امل�ستح�رضات �إال من قبل اخت�صا�صيني
وا�ست�شاريني يف تخ�ص�صات الأع�صاب والعظام «الروماتيزم» والعالج
النف�سي والأمرا�ض الباطنية و�أمرا�ض ال�سكر «الغدد ال�صماء» وعيادات
الأمل.
و�أكد �أن هذا القرار جاء بناء على تو�صية اللجنة امل�شرتكة بني وزارتي
ال�صحة والداخلية تنفيذا لأحكام القانون رقم  1983/74ورقم 1987/48
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة حر�صا على �سالمة و�صحة
املواطنني واملقيمني.

• الشيخ باسل الصباح

«الجمعية الكويتية» أطلقت مسودته بحضور نواب وقيادات وزارة الصحة

العنزي :تشكيل مالمح قانون مزاولة
مهنة الطب الجديد ...قريب ًا
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الكويت شاركت في مؤتمر جراحة السمنة
الدولي بالهند
قال ا�ست�شاري جراحة ال�سمنة وزير
ال�صحة اال�سبق د.حممد اجلارالله،
ان��ه ا�ستعر�ض اخل�ب�رة الكويتية
املتخ�ص�صة يف امل���ؤمت��ر ال��دويل
جلمعية جراحة ال�سمنة الذي اختتم
�أم�س ،يف مدينة كلكتا الهندية و�شهد
م�شاركة كويتية فاعلة.
و�أ�ضاف ان هذا امل�ؤمتر الذي اقيم
خالل الفرتة من  24الى  26يناير
احل���ايل يعد م��ن �أك�ب�ر التجمعات
العاملية بح�ضور خ�ب�راء ورواد
ج��راح��ة ال�سمنة م��ن جميع ق��ارات
العامل.
و�أو���ض��ح ان امل�شاركة الكويتية
ج��اءت تلبية ل��دع��وة م��ن امل�ؤمتر
لطرح اخلربة الكويتية واخلليجية
التي تعد اثراء حلوار متوا�صل بني
قارات العامل يف هذا املجال من جهة
ولنقل ع�صارة افكار اخل�براء الى
املر�ضى واجلراحني يف الكويت من
جهة ثانية.
وذكر انه قام خالل امل�ؤمتر ب�إدارة
وت��ر�ؤ���س ن��دوة ح��واري��ة ح��ول �آراء
ال��رواد يف الو�ضع احلايل لعمليات

• محمد اجلارالله مع آرون براساد

ال�سمنة ،ال��ى جانب ما هو موثق
عاملي ًا وم��ا ه��و يف ط��ور االبحاث
وا�ستنباط االجماع حولها.
وق��ال ان امل�ؤمتر ا�ستعر�ض كثري ًا
من اخلربات يف ن�سق علمي فريد من
نوعه يحاكي ما يجري فعال يف غرف
العمليات و�أروقة امل�ست�شفيات وطرح

العديد من الق�ضايا التي تثار يومي ًا
يف كل العيادات وغرف العمليات.
و�أ���ش��ار ال��ى ان امل��ؤمت��ر �شدد على
�أهمية مراعاة قواعد �سالمة املر�ضى
واالم��ان والبيئة املحيطة بهم يف
غرفة العمليات واملعدات والعناية
املركزة واملخترب واق�سام اال�شعة

ال��ت��ي ت�شمل م��وا���ص��ف��ات و��شروط
اجلراح امل�أمون وقواعد الت�أهل له
واال�رشاف عليه ،ا�ضافة الى اال�س�س
العلمية لتحديد العملية املنا�سبة
لكل مري�ض.
وبني اجلارالله �أهمية االخذ بعني
االع��ت��ب��ار درج��ة ال�سمنة املفرطة
واالمرا�ض امل�صاحبة لها واملخاطر
التي قد تنجم من العملية على املدى
القريب والبعيد م�ؤكد ًا ان هناك قواعد
ملا بعد العملية يجب �أن ت�ؤخذ بعني
االعتبار.
ولفت الى ان امل�ؤمتر ناق�ش عددا من
امل�سائل ذات ال�صلة مبا بعد العملية
ومنها و�سائل الوقاية من االلتهاب
والتجلطات وحركة املري�ض وحاجته
للرعاية املركزة وعالمات اخلطر
املبكرة.
وق��ال ان امل��ؤمت��ري��ن تابعو ًا نقال
مبا�رشا من غ��رف عمليات متنوعة
موثقة عمليا وعامليا ومتت مناق�شة
اه���م م��راح��ل ك��ل عملية ،ك��م��ا مت
تقدمي جمموعة كبرية من الدرا�سات
واالبحاث.

«المالية» :اإلشراف على الجمعيات الخيرية ليس من اختصاصنا
كتب فار�س عبد الرحمن:
�أكد وزير املالية نايف احلجرف ان بنك الكويت
املركزي ال ي�رشف على اجلمعيات اخلريية ،حيث
ان اخت�صا�صه يقت�رص على الرقابة على البنوك
و�رشكات التمويل و�رشكات ال�رصافة و�رشكات
اال�ستثمار فيما تزاوله من ن�شاط التمويل  ،وذلك
يف �إط��ار احكام القانون املتعلق بالنقد وبنك
الكويت املركزي وتنظيم املهنة امل�رصفية.
و�أ���ض��اف يف رده على ���س��ؤال ب��رمل��اين :ان بنك

الكويت املركزي تلقى كتاب ًا واح��د ًا من وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل يف ابريل 2018
تطلب فيه تزويد جلنة ت�صفية جمعية الثقلني
اخلريية ببيان تف�صيلي عن التحويالت اخلارجية
التي قامت بها اجلمعية املذكورة خالل الأعوام
الثالث الأخ�يرة ،ورد البنك ب�أن هذه البيانات
واملعلومات ال تتوافر لديه ،كما �أنها من الأمور
املتعلقة بالذمة املالية لل�شخ�ص االعتباري
التي يحظر اف�شا�ؤها لكونها تندرج �ضمن احرتام
احلق يف احلرية ال�شخ�صية ،وفق �أحكام الد�ستور

وق���رارات املحكمة الد�ستورية ،وم��ن ثم ف�إنه
يتعذر تزويد الوزارة بها.
وبني احلجرف �أن �أيا من البنوك مل يخاطب بنك
الكويت املركزي ب�ش�أن هذا املو�ضوع ،حيث �إنه
من املعلوم �أنه �إذا توافرت لدى �أي بنك �شبهة
غ�سيل �أموال �أو متويل الإرهاب يف �أي معاملة،
ف�إنه يتعني عليه ابالغ وحدة التحريات املالية
ً
مبا�رشة ولي�س بنك الكويت املركزي
الكويتية
،وذل��ك تنفيذ ًا لأحكام قانون مكافحة غ�سيل
الأموال ومتويل الإرهاب.

فريق الغوص :رفع  5أطنان مخلفات

من نقعة الفحيحيل
• املشاركون في إطالق مسودة القانون

�أع��ل��ن رئي�س اللجنة ال�صحية
مبجل�س االم��ة النائب د.حمود
اخل�ضري ع��ن ت�أييده لقانون
م��زاول��ة مهنة ال��ط��ب وحقوق
املري�ض اجلديد الذي مت �إطالق
م�سودته يف اجلمعية الطبية
الكويتية ،م�ؤكد ًا ان من حق االطباء
حماية �أنف�سهم بقانون ي�ضمن لهم
وللمر�ضى كافة احلقوق.
جاء هذا يف ت�رصيح �صحايف على
هام�ش �إط�لاق اجلمعية م�سودة
قانون مزاولة مهنة الطب وحقوق
املري�ض ،بح�ضور �أع�ضاء جمل�س
االم���ة وق��ي��ادات وزارة ال�صحة
و�إدارة التحقيقات العامة وجمعية
امل��ح��ام�ين وم�ؤ�س�سة الكويت
للتقدم العلمي وعدد من جمعيات
النفع العام.
ول��ف��ت ال��ى ان ق��ان��ون مزاولة
مهنة الطب القدمي رقم  25ل�سنة
 1981قد مر عليه الزمن ،والبد
ان يتم تطويره ملواكبة �أحدث
امل�ستجدات الطبية ،م�شيدا بجهود
االط��ب��اء وامل��ه��ن املعاونة لها
على �سعيهم امل�ستمر يف تطوير
وجتديد قوانني مزاولة املهنة،
قائالً :ي�ستحقون دعمنا ووقوفنا
الى جانبهم نظر ًا للدور الإن�ساين
الذي يقومون به جتاه املر�ضى.
و �أ���ش��ار ال��ى ان املهن الطبية

ب��ح��اج��ة ال���ى ق��وان�ين تن�صفها
وتن�صف امل��ر���ض��ى ،م���ؤك��د ًا ان
اللجنة ال�صحية يف جمل�س االمة
�ستعمل ال��ى �إق��رار ه��ذا القانون
يف حال مت �إحالته لها من قبل
احلكومة ،حيث �سيتم يف ذلك
ال��وق��ت ع��ق��د االج��ت��م��اع��ات يف
ه��ذا املجال مع املخت�صني من
اجلمعيات الطبية الى ان ن�صل
الى التوافق واقرار القانون.
ب���دوره ،ك�شف رئي�س اجلمعية
د.اح��م��د ال��ع��ن��زي ع��ن ت�شكيل
م�لام��ح ق��ان��ون م���زاول���ة مهنة
الطب وحقوق املر�ضى اجلديد
ب�شكلها النهائي قريباً ،حيث
مت حالي ًا توفري ن�سخة القانون
اجل��دي��د ع��ل��ى م��وق��ع اجلمعية
االلكرتوين ليتم مراجعته و�إبداء
الر�أي وتق�صي الآراء واملالحظات
واالق�تراح��ات ب�شكل ر�سمي ليتم
بحثها ودرا�ستها ،ف�ض ً
ال عن فتح
اال�ستبيان على املوقع الإلكرتوين
ملدة �شهر للأطباء والقانونيني
املعنيني ،وال��ذي يعترب �سابقة
مهنية وتاريخية يف �إ�صدار و�سن
القوانني يف الكويت ،علم ًا ب�أنه
مت ا�ستفتاء جميع ذوي ال�ش�أن من
االطباء والقانونيني.
وذكر العنزي ان هذا القانون هو
حق من حقوق املر�ضى واالطباء،

م�شري ًا الى انه بعد االنتهاء من
اال�ستفتاء �ست�سعى اجلمعية الطبية
لإقراره ،داعي ًا جميع االطباء الى
امل�شاركة يف ابداء ال��ر�أي ،الفت ًا
ال��ى ان الهدف اال�سمى من هذا
القانون هو االرتقاء باملنظومة
ال�صحية ،و�ضمان حقوق املري�ض
وممار�سة مهنة الطب.
و�شدد على اهمية القانون اجلديد
يف ظل التطور الكبري والتحديث
ملهنة الطب بكل تخ�ص�صاتها
وجماالتها ،والذي �سي�ضع الطبيب
وامل��ري�����ض حت��ت غطاء قانوين
يحفظ كرامتهم وحقوقهم.
ولفت العنزي الى ان اجلمعية
الطبية �أ�رشكت الكثري من اجلهات
التي متثل اجل�سد الطبي ،وعلى
ر�أ�سها وزارة ال�صحة وجمعيات
نفع عام طبية وكلية الطب وكلية
احلقوق ،بالإ�ضافة الى املجل�س
الأع���ل���ى للتخطيط وم�ؤ�س�سة
الكويت للتقدم العلمي ،علم ًا
ب�أن تلك اجلهات تبنت دعم درا�سة
امل����شروع نيابة ع��ن املجتمع
الطبي وب�شكل مهني وعلمي ٍ
عال،
م�شري ًا الى ان املتبقي حالي ًا هو
ا�ستفتاء جميع الأطباء ومنت�سبي
جمعية املحامني واحلقوقيني
يف كلية احلقوق لو�ضع �صياغة
نهائية لهذا القانون.

متكن فريق الغو�ص الكويتي التابع
للمربة التطوعية البيئية من رفع
خملفات بال�ستيكية وخ�شبية وحبال
و�شباك �صيد مهملة بلغت زنتها 5
اطنان من حو�ض نقعة الفحيحيل.
وقال رئي�س الفريق وليد الفا�ضل،
ان الفريق رفع املخلفات ال�ضارة
الناجمة عن قوارب و�سفن ال�صيد
والنزهة لتفادي ت�أثريها ال�سلبي
املبا�رش على املخزون ال�سمكي يف
البالد وذلك بالتعاون مع م�ؤ�س�سة
املوانئ الكويتية وادارة مارينا
الكوت ب�رشكة التمدين العقارية.

واو�ضح ان الفريق ا�ستعان بقوارب
�صغرية لرفع املخلفات رميت يف
النقعة بدال من رميها يف االماكن
املخ�ص�صة لذلك ما ي�سبب تلوثا
للبيئة البحرية وي��ع��وق حركة
ال�����س��ف��ن وال���ق���وارب امل��وج��ودة
بالنقعة.
وا���ش��ار ال��ى ان��ه مت ر�صد كميات
كبرية من زيوت ال�سفن امل�ستعملة
يف حو�ض النقعة مبينا ان الفريق
ي�سعى الى تقدمي برامج توعوية
يف خمتلف الو�سائل االعالمية حلث
كل فئات املجتمع على �رضورة

املحافظة على البيئة البحرية.
و�أك���د ان اجل��ه��ود امل�شرتكة يف
تنظيف نقعة الفحيحيل وباقي
���س��واح��ل ال��ك��وي��ت ل���ن تتوقف
وان العمل م�ستمر لرفع جميع
املخلفات ال�ضارة بالبيئة البحرية
واملخلفات التي تهدد املالحة
البحرية.
ودع��ا الفا�ضل ا�صحاب القوارب
وال�����س��ف��ن امل���وج���ودة ب��ك�ثرة يف
النقعة وال��ع��ام��ل�ين عليها الى
التوقف عن رمي املخلفات ال�ضارة
للبيئة واحلر�ص على ابقاء نقعة

«اإلطفاء»:

إخماد حريق شقة

في عمارة بحولي
كتب فا�ضل الف�ضلي:

متكنت فرق االطفاء من اخماد حريق �شقة
يف عمارة مبنطقة حويل  ،حيث تلقت غرفة
عمليات الإطفاء بالغ ًا يفيد باندالع حريق
�شقة يف الدور التا�سع يف بناية مكونة من
� 10أدوار و��سرداب وعلى �أث��ره مت توجيه
فرق الإطفاء من مراكز حويل وال�ساملية
بقيادة املقدم يو�سف جابر ومتت مكافحة
احلريق واخمادة قبل انت�شاره وو�صوله
لأماكن اخرى ,كما مت ت�أمني �سالمة ال�سكان,
وتواجد يف موقع احلريق دوري��ات االمن
و�سيارات اال�سعاف.

• آثار احلريق واضحة بداخل الشقة

الفحيحيل كمرف�أ بحري ذي طابع
ت��اري��خ��ي ق��دمي يعرب ع��ن عراقة
الن�شاط البحري الكويتي.
ولفت الى ا�ستمرار فريق الغو�ص
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ب��ل��دي��ة الكويت
بتنظيف ال�سواحل عرب رفع ثمانية
�أطنان من خملفات �شباك ال�صيد
املهملة والبال�ستيك واحلبال مقابل
�ساحل جزيرة «�أم النمل» و�ساحلي
�رشق وال�شويخ والتي كانت ت�شكل
خطورة مالحية وتلوثا بحريا كما
ق��ام ب�سحب  15ع��وام��ة يف جون
الكويت.

