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حريصون على تطوير كوادر وطنية يمكنها مواكبة أهداف الوزارة

باسل الصباح :ماضون في افتتاح المراكز وتأهيلها لالرتقاء بالخدمات الصحية
�أكد وزير ال�صحة ال�شيخ د .با�سل
ال�صباح� ،أن الوزارة ما�ضية يف
اتخاذ خطوات �إجرائية لتحقيق
ر�ؤيتها امل�ستقبلية املرتكزة على
توفري �أف�ضل اخلدمات ال�صحية
ل��ل��م��واط��ن�ين وامل��ق��ي��م�ين يف
الكويت ،مبينا �أنها ترتجم عمليا
هذه الر�ؤية عرب افتتاح مراكز
وم�ستو�صفات جديدة ف�ضال عن
ت�أهيل املوجود منها وتو�سعتها
لالرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة
مبا يتما�شى مع الر�ؤية العامة
للكويت .2035
وقال عقب افتتاحه مركز القرين
ال�صحي� ،أم�س� ،إن توفري خدمات
الرعاية الأولية والثانوية بجودة
عالية عرب تلك املراكز ميثل هدفا
ا�سرتاتيجيا للوزارة التي تبذل
جهودا م�ضاعفة يف �سبيل حت�سني
تلك اجل��ودة ،ف�ضال عن حر�صها
على تطوير كوادر وطنية ميكنها
مواكبة هدف ال��وزارة واالنتقال
مب�ستوى خدماتها �إل��ى درجات
عالية توازي مثيالتها يف البلدان
املتقدمة.
و�أ�ضاف �أن الوزارة مبوازاة هذا
املحور تعمل على تعزيز مفهوم
ال�صحة بني املواطنني وتثقيفهم
يف ه��ذا اجل��ان��ب ل��زي��ادة وعيهم
بالأمرا�ض وكيفية الوقاية منها

• الشيخ باسل الصباح يقص شريط االفتتاح

معتربا �أن مركز القرين ميثل
�إ�ضافة جديدة �إلى تلك املنظومة
ال�صحية ال�سيما �أن��ه نفذ وفق
�أح���دث امل��وا���ص��ف��ات العاملية

وم��ع��اي�ير اجل�����ودة ك��م��ا ت�ضم
خمترباته �أحدث الأجهزة الطبية
التي تو�صلت �إليها التكنولوجيا
يف هذا املجال.

«الصحة» :ندعم الصيادلة

ونعمل على تذليل العقبات أمامهم
ق��ال الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون الرقابة الدوائية
والغذائية ب��وزارة ال�صحة د .عبدالله البدر� ،إن
الوزارة تويل �أهمية كبرية لدعم ال�صيادلة وتذليل
ال�صعوبات �أمام طموحهم لتطوير هذا القطاع احليوي
املهم ونه�ضته.
جاء ذلك على هام�ش حفل اقامته ال��وزارة �أم�س،
تكرميا لل�صيادلة امل�شاركني والفائزين بجوائز
املراكز الأول بالبو�سرتات العلمية يف م�ؤمتر دبي
الدويل لل�صيدلة والتكنولوجيا «دوفات ال .»24
و�أكد البدر �أن امل�شاركات اخلارجية ل�صيادلة الكويت
تعد «مفخرة لنا جميعا لتمثيل بلدنا �أف�ضل متثيل»
معربا عن �سعادته بهذا االجن��از الكبري والنجاح
املثمر الذي يدل على حر�صهم على الظهور املميز

باملحافل الدولية وتفوق �صيادلة الكويت وت�رشيفهم
لبالدهم بامل�شاركات اخلارجية.
و�أ�شاد بدور اجلمعية ال�صيدلية الكويتية وما تقدمه
من دعم وحتفيز لل�صيادلة الكويتيني لالرتقاء مبهنة
ال�صيدلة بالكويت.
من جانبه قال رئي�س اجلمعية وليد ال�شمري ،ان
م�شاركتنا بامل�ؤمتر كانت عرب حما�رضين من كلية
ال�صيدلة بجامعة الكويت و�صيادلة من وزارة ال�صحة
م�ؤكدا �أن حما�رضاتهم كانت متميزة.
و�أ�شار الى �أن امل�شاركة الكويتية يف امل�ؤمتر الذي
�أقيم م�ؤخرا �شملت ثالثة بو�سرتات ت�ضمنت موا�ضيع
علمية متنوعة ومتميزة ما مكنها من الفوز بجوائز
املركز الأول بامل�ؤمتر.

«السكنية» :الخميس المقبل قرعة على  274قسيمة
في «جنوب مدينة صباح األحمد»
�أعلنت امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية
ال�سكنية �أن��ه��ا ���س��ت��وزع الدفعة
الرابعة من ال�ضاحية «�إن  »8من
الق�سائم احلكومية يف م�رشوع
ج��ن��وب «مدينة �صباح الأحمد»
مت�ضمنة  274ق�سيمة مب�ساحة 400
مرت مربع لأ�صحاب الطلبات حتى
 10يونيو .2018
ودعت امل�ؤ�س�سة يف بيان �صحايف
�أم�������س ،امل��واط��ن�ين املخ�ص�ص
لهم ق�سائم حكومية يف املنطقة
امل��ذك��ورة �إل���ى مراجعتها غدا

ال�ساعة � 9صباحا م�صطحبني معهم
البطاقة املدنية وقرار التخ�صي�ص
لت�سلم بطاقة القرعة.
وذكرت �أن بطاقات االحتياط �ستوزع
بعد غد الأربعاء يف حني �ستجرى
القرعة يوم اخلمي�س املقبل مبينة �أن
من يتخلف عن ت�سلم بطاقة القرعة
اخلا�صة به خالل الأي��ام املحددة
�سيتم ا�ستبعاد ا�سمه و�إدخال اال�سم
الذي يليه يف التخ�صي�ص.
ودع���ت «ال�����س��ك��ن��ي��ة» املواطنني
املخ�ص�ص لهم ق�سائم حكومية

يف املنطقة امل��ذك��ورة ومل ترد
�أ�سما�ؤهم يف الك�شف �إلى مراجعتها
بعد غد االربعاء ال�ساعة � 9صباحا
م�صطحبني معهم قرار التخ�صي�ص
والبطاقة املدنية للدخول �ضمن
قائمة االحتياط.
ويت�ضمن امل�رشوع � 25ألف ق�سيمة
مب�ساحة  400مرت مربع لكل منها
بتخطيط يحاكي نظام «الفريج»
الكويتي وفتحت امل�ؤ�س�سة باب
التخ�صي�ص فيه منت�صف �شهر يوليو
املا�ضي.

و�أو����ض���ح �أن ه���ذا امل��رك��ز هو
ال���ـ  24ب�ين امل��راك��ز العاملة
مبنطقة الأحمدي ال�صحية والـ35
من جمموع مراكز املنطقة و�أ�س�س

•  ...ومتفقدا ً جتهيزات املراكز

يف  2001الفتا �إلى �أنه �أغلق يف
 2015ثم جدد مبناه متاما ليوفر
اخلدمات العالجية التخ�ص�صية
ل�سكان املنطقة.

ولفت �إلى �أن املركز الذي يقع على
م�ساحة  1850مرتا تقريبا ومبناه
عبارة عن دور واحد يغطي �سكان
منطقة القرين البالغ عددهم نحو

� 33ألف ن�سمة ويقدم لهم العالج
العام من الأمرا�ض املزمنة.
و�أ�ضاف وزير ال�صحة ان املركز
ي�ضم اي�ضا عيادات طب العائلة
وال��ط��وارئ وال�سكري ف�ضال عن
اثنتني للأ�سنان قابلتني للزيادة
�إل��ى  4عند احلاجة مع الأ�شعة
�إل��ى ج��ان��ب خ��دم��ات التمري�ض
وال�����ص��ي��دل��ة وتطعيم الأط��ف��ال
وخم��ت�بر ���ش��ام��ل ي��غ��ط��ي جميع
التحاليل الالزمة للرعاية الأولية
وخمترب لل�سكري.
وبني �أن املركز اجلديد �سي�ضم
 11طبيبا ل��ل��رع��اي��ة الأول��ي��ة
"
و� 6أط��ب��اء للأ�سنان �إل��ى جانب
فنيني ل�ل�أ���ش��ع��ة و 24ممر�ضا
ومم��ر���ض��ة و� 12صيدليا وفني
�صيدلة ف�ضال عن  13فنيا للمخترب
و� 20إداريا الفتا �إلى �أن اخلدمات
التي �أ�ضيفت �إلى املركز تت�ضمن
خمتربا �شامال وعيادة للأ�سنان
و�أخ��رى للطوارئ وواح��دة لطب
العائلة.
و�أكد ال�شيخ با�سل �أن الوزارة تبذل
جهودا كبرية يف �سبيل النهو�ض
ب��ال��ق��ط��اع ال�����ص��ح��ي �إل����ى �أع��ل��ى
امل�ستويات العاملية م�شددا على
�أن «ال�صحة» ال تتوانى عن توفري
الو�سائل وال��ك��وادر التي ترتقي
باملنظومة ال�صحية يف البالد.

مركز حامد العيسى أجرى  70عملية خالل 2018

العتيبي 2170 :مريض غسيل كلوي
في الكويت
ق��ال رئي�س ق�سم �أم��را���ض وزراع��ة
الكلى يف م��رك��ز ح��ام��د العي�سى
ل��زراع��ة االع�ضاء ورئي�س رابطة
�أمرا�ض الكلى د .تركي العتيبي،
ان عدد مر�ضى الغ�سيل الكلوي يف
البالد يبلغ نحو  2170مري�ضا مبينا
ان ن�سبة زي��ادة مثل هذه احلاالت
ت�صل ال��ى � %8سنويا قيا�سا الى
العدد الكلي للم�صابني ،الفت ًا �إلى �أن
املركز �أجرى  70عملية زراعة كلى
خالل عام .2018
واو�ضح مبنا�سبة اليوم العاملي
للكلى الذي ي�صادف اخلمي�س الثاين
من �شهر مار�س ان احتفاالت الرابطة
بهذا اليوم �ستبد�أ االربعاء املقبل
وت�ستمر يومني حتت �شعار «�صحة
الكلى لكل �شخ�ص يف كل مكان».
وذكر �أن هذه املنا�سبة �ست�شهد حملة
�صحية عاملية لرفع م�ستوى الوعي
بني النا�س تركز على �أهمية الكلى
وتهدف ال��ى تقليل ت�أثري �أمرا�ض

الكلى وامل�شاكل املرتبطة بها يف
�أنحاء العامل.
و�أ�شار �إلى �أن فعاليات االحتفال الذي
تقيمه الرابطة تت�ضمن حما�رضات
علمية متخ�ص�صة ت�سلط ال�ضوء على
امرا�ض الكلى و�سبل الوقاية منها
وت�شخي�صها ا�ضافة الى �أف�ضل �سبل
العالج مب�شاركة خ�براء من داخل
وخارج الكويت.
وقال ان هدف االحتفال الرئي�سي هو
زيادة الوعي لدى عامة النا�س بطرق
الوقاية من �أمرا�ض الكلى �إميانا
ب�أهمية تو�ضيح عوامل اخلطورة
التي تهدد بزيادة ن�سب الإ�صابة
ب�أمرا�ض الكلى املزمنة وعالقة ذلك
ب�أمرا�ض ال�سكري وارتفاع �ضغط
الدم و�أمرا�ض القلب.
وذكر �أن الفعاليات تت�ضمن اي�ضا
اقامة من�صة توعوية يوم اخلمي�س
املقبل يف جممع االف��ن��ي��وز للرد
على ا�ستف�سارات اجلمهور وتقدمي

جمموعة من الن�صائح حول التغذية
العالجية وعالقتها ب�أمرا�ض الكلى
ف�ضال عن اجراء بع�ض الفحو�صات
الطبية كقيا�س ن�سبة ال�سكر �أو
ال�ضغط ملا لتلك االمرا�ض من عالقة
وطيدة بالإ�صابة ب�أمرا�ض الكلى.
و�شدد على �أهمية الت�شجيع على
الفح�ص الدوري واملنتظم وتثقيف
امل��م��ار���س�ين ال�صحيني ب��دوره��م
لالكت�شاف املبكر لأمرا�ض الكلى
م�شيدا بجهود وزارة ال�صحة يف
توفري كل الإمكانات للم�ست�شفيات
وامل��راك��ز الطبية ودع��م ورعاية
الربامج والأن�شطة التوعوية ملا
لذلك م��ن �أهمية يف ال��وق��اي��ة من
االمرا�ض.
و�أك����د �أه��م��ي��ة م�ضاعفة اجلهود
التوعوية للوقاية واحلد من زيادة
اع��داد املر�ضى وم��ن امل�ضاعفات
ال�صحية اخلطرية املرتتبة على ذلك
ومن الآث��ار االجتماعية التي تقع

على عاتق اال�رس ا�ضافة الى التكلفة
الباهظة على الدولة.
وح��ذر من تزايد معدالت اال�صابة
ب�أمرا�ض الكلى الفتا ال��ى ان عدد
احلاالت التي تعاين امرا�ض الكلى
نتيجة ا�سباب خمتلفة عامليا يقدر
بنحو  830مليونا.
و�أ����ش���ار ال���ى ان تكلفة جمابهة
ام��را���ض الكلى والت�صدي لها يف
الواليات املتحدة االمريكية وحدها
على �سبيل املثال ت�صل ال��ى نحو
 114مليون دوالر �سنويا.
و�شدد على �رضورة ت�ضافر اجلهود
للت�شجيع على التربع بالأع�ضاء
للمحافظة على حياة مر�ضى الف�شل
الكلوي ال �سيما مع التقدم الكبري يف
عمليات زراعة الكلى ون�سب النجاح
العالية م�شريا يف هذا ال�صدد الى
جهود مركز حامد العي�سى لزارعة
االع�ضاء وال��ذي �أج��رى  70عملية
زراعة كلى خالل عام .2018

مكافحتها تستند أو ًال إلى التوعية بمخاطرها

«اإلعالم» :المخدرات حرب تستهدف الطاقات البشرية

«الديوان» استقبل وفد خبراء من مركز التميز األميركي

«المحاسبة» :التدقيق على األداء
أصبح استحقاق ًا على األجهزة الرقابية
• خالد الرشيدي

• جانب من احلضور في الفعالية

كتب حمد احلمدان:

• عادل الصرعاوي خالل اللقاء

قال رئي�س ديوان املحا�سبة بالإنابة عادل ال�رصعاوي،
�إن االهتمام املتزايد مبنهج التدقيق على الأداء لدى كافة
�أجهزة الرقابة العليا �أ�صبح ا�ستحقاقا على الأجهزة العليا
للرقابة لتطوير قدرات العاملني.
جاء ذلك على هام�ش ا�ست�ضافة الديوان �أم�س ،خرباء من
مركز التميز الأمريكي التابع ملكتب امل�ساءلة احلكومية
يف الواليات املتحدة االمريكية لعقد برنامج تدريبي
ملوظفي الديوان حول مو�ضوع تخطيط وتنفيذ عمليات
تدقيق الأداء.
و�أو�ضح ال�رصعاوي �أن الربنامج الذي ي�ستمر ثالثة �أيام

ميثل مرحلة جديدة وحتوال مهما ب�آلية التدريب احلديث
على نهج التدقيق على الأداء.
ونقل البيان عن املدير العام لل�ش�ؤون الدولية والتجارة
يف مكتب امل�ساءلة احلكومية الأمريكي لورين ياجر
قوله �إن الكويت مهتمة بالتجهيز واال�ستعداد للم�ستقبل
خا�صة يف جمال اال�ستثمار وت�أمني االحتياجات للأجيال
املقبلة.
من جهتها �أو�ضحت امل�ست�شارة اال�سرتاتيجية يف مكتب
امل�ساءلة احلكومية يف الواليات املتحدة جودي جوزيف
وفق البيان �أن الربنامج ال يركز فقط على تدقيق االداء
بل �سيناق�ش دور و�أهمية تدقيق الأداء �ضمن �أنواع التدقيق
الأخرى.

�أكد وكيل وزارة الإع�لام امل�ساعد
لقطاع التخطيط الإعالمي والتنمية
املعرفية خ��ال��د ال��ر���ش��ي��دي� ،أن
مكافحة امل��خ��درات ت�ستند �إلى
التوعية مبخاطرها يف املقام الأول
لتح�صني من مل يقع بهاويتها ثم
التوعية ب�أهمية اتباع طرق العالج
منها علمي ًا وطبياً.
جاء ذلك يف كلمة �ألقاها بالنيابة
عن وزي��ر الإع�ل�ام ووزي��ر الدولة
ل�ش�ؤون ال�شباب حممد اجلربي،
خالل رعايته حفل توزيع جوائز
م�سابقة الأفالم التوعوية الق�صرية
لل�شباب يف م�رسح مكتبة الكويت
الوطنية التي اختتمت ن�سختها
ال��ث��ان��ي��ة ،م�����س��اء �أم�����س الأول،

ونظمتها م�ؤ�س�سة «مينتور» العربية
�ضمن فعاليات امل�رشوع الوطني
لل�شباب.
وق��ال الر�شيدي �إن التوعية من
خم��اط��ر امل��خ��درات ت���أت��ي �ضمن
ا�سرتاتيجية وزارة الإعالم الكويتية
للحد من انت�شار هذه الآفة بالتعاون
م��ع وزارات وم�ؤ�س�سات الدولة
واملجتمع املدين.
و�أ�ضاف �أن هذه امل�سابقة ت�شكل
ت��ف��اع�ل ً
ا وط��ن��ي�� ًا ع��ل��ى امل�ستوى
الإع�ل�ام���ي ل��ل��ت��ع��ري��ف مبخاطر
املخدرات و�آث��اره��ا ال�سلبية على
العطاء الوطني �إلى جانب �آثارها
النف�سية واالجتماعية العديدة.
ول��ف��ت �إل���ى �أن ر���س��ال��ة الأع��م��ال

امل�شاركة يف امل�سابقة يجب �أن
تتم وبكثافة من خمتلف و�سائل
الإعالم التقليدية واجلديدة لت�صل
�إل��ى الفئات امل�ستهدفة ،معرب ًا
عن ترحيب وزارة الإع�لام بعر�ض
هذه الأعمال الإبداعية على �شا�شة
تلفزيون الكويت.
و���ش��دد على �أن ق�ضية املخدرات
مل تعد فردية بل �أ�صبحت ق�ضية
جمتمعية ونوع من احل��روب التي
ت�ستهدف الطاقات الب�رشية التي
متثل حجر الزاوية لأي عملية بناء
وتنمية.
ونقل الر�شيدي حتيات الوزير
اجلربي للجميع وتقديره للجهود
املخل�صة وتهانيه للأعمال الفائزة

مع �أطيب التمنيات با�ستمرار الدعم
للم�رشوع الوطني للوقاية من
املخدرات.
وح�صل عن املركز الأول بامل�سابقة
�ضمن فئة الأف�لام الوثائقية فيلم
«�ساللة» للمخرجة مها مو�سى من
فل�سطني ويف فئة الأفالم الرتويجية
ح�صل على املركز الأول فيلم «ال
للتدخني» للمخرجة هبة جنار من
الأردن.
ويف فئة الأفالم الروائية ح�صل على
املركز الأول فيلم «ليت» للمخرجة
�أ�سيل �صوب من الأردن ويف فئة
الأفالم الكويتية ح�صل على املركز
الأول فيلم «حجر على الطريق»
للمخرج الكويتي حممد البلو�شي.

