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بحث مع نظيرته القطرية تعزيز التعاون

وزير الصحة :جودة الرعاية الصحية
وسالمة المرضى أولوية رئيسية
�أكد وزير ال�صحة ال�شيخ د.با�سل
ال�صباح ،اهتمام الوزارة بجودة
ال��رع��اي��ة ال�����ص��ح��ي��ة و�سالمة
امل��ر���ض��ى ك���أول��وي��ة رئي�سية
بربنامج عمل ال��وزارة واخلطة
االمنائية للدولة.
و���ش��دد على هام�ش م�شاركته
مبنتدى ال�رشق االو�سط ال�سابع
للجودة وال�سالمة يف الرعاية
ال�صحية بالدوحة على حر�ص
ال���وزارة امل�ستمر على تطوير
ب��رن��ام��ج اجل�����ودة واالع��ت��م��اد
و�سالمة املر�ضى مبا يتوافق مع
�أح���دث امل�ستجدات واملعايري
العاملية.
واو�ضح ان ذلك ي�أتي اي�ضا �ضمن
التزام الوزارة بالتغطية ال�صحية
ال�شاملة وااله���داف والغايات
العاملية للتنمية امل�ستدامة ذات
العالقة بال�صحة ور�ؤية الكويت
امل�ستقبلية حتى عام .2035
وا�شاد باملبادرة االيجابية من
ج��ان��ب وزارة ال�صحة العامة
ال��ق��ط��ري��ة لإت���اح���ة الفر�صة
ملتابعة �أح����دث امل�ستجدات
العاملية وتبادل اخل�برات بني
اال�ست�شاريني وممثلي املنظمات
الدولية وت�أكيد التزام ال�سيا�سي
والقيادي رفيع امل�ستوى باجلودة
وال�سالمة يف الرعاية ال�صحية.
وا�شار الى انه اجتمع مع وزيرة
ال�صحة العامة القطرية د.حنان

بما يتفق مع أهداف وغايات رؤية الكويت المستقبلية 2035

رضا :حريصون على التطوير المستمر
لألداء الطبي والفني
�أكد وكيل وزارة ال�صحة د.م�صطفى
ر�ضا ،حر�ص الوزارة على تنظيم
امل�ؤمترات التي ت�ساهم بتطوير
الأداء الطبي والفني لتقدمي
الرعاية ال�صحية ب�أعلى معايري
اجلودة العاملية.
جاء ذلك يف كلمة خالل افتتاح
«م��ؤمت��ر اجل��ه��راء ال��راب��ع لطب
الأط��ف��ال» ال��ذي يقام برعاية
النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع ال�شيخ نا�رص
ال�صباح ،وبح�ضور نخبة من
االطباء العامليني املتخ�ص�صني
بهدف تبادل اخلربات وعر�ض كل
جديد يف هذا املجال �سواء من
الو�سائل الت�شخي�صية �أو احللول
العالجية».
وق��ال ر�ضا �إن وزارة ال�صحة
حري�صة على التطوير امل�ستمر

ال��ك��واري ،على هام�ش جل�سات
املنتدى ال�ستعرا�ض العالقات
االخ��وي��ة ب�ين ال��ب��ل��دي��ن و�سبل
تعزيزها وتطويرها خ�صو�صا
يف امل��ج��االت ال�صحية ا�ضافة
الى عدد من املو�ضوعات التي

• الشيخ باسل الصباح متوسطا ً احلضور باملنتدى

يناق�شها منتدى ال�رشق االو�سط
للجودة وال�سالمة يف الرعاية
ال�صحية.
و�أع����رب ع��ن ���ش��ك��ره وامتنانه
لوزيرة ال�صحة العامة القطرية
على كرم ال�ضيافة ودقة التنظيم

ل��ل��خ��دم��ات امل��ق��دم��ة مبجال
ط��ب الأط���ف���ال مب��ا ي��ت��ف��ق مع
اه��داف وغايات ر�ؤي��ة الكويت
امل�ستقبلية .2035
وا�شار الى ان امل�ؤمتر �سيقدم
ت��و���ص��ي��ات منا�سبة لتطوير
�سيا�سات وبروتوكوالت الرعاية
ال�صحية ،م ��ؤك��دا ان ال���وزارة
�سوف تتبنى ه��ذه التو�صيات
وت��ع��م��ل ع��ل��ى تنفيذها �ضمن
ا�سرتاتيجيتها وبرامج عملها
املختلفة.
ومن جانبه �أك��د رئي�س الهيئة
املنظمة للم�ؤمتر د.فهد العنزي،
ان امل�ؤمتر �سيناق�ش الأمرا�ض
ال�شائعة بني الأط��ف��ال ويطرح
امل�شاكل واحللول ب�ش�أنها عرب
�أفكار بارعة تطرح لأول مرة نظرا
لأهمية امل�ؤمتر ال��ذي حت�رضه

جامعات عاملية عريقة �إ�ضافة
�إلى جامعة الكويت و 25جمعية
نفع عام مهتمة بالأطفال.
وق��ال ان امل�ؤمتر �سي�ستعر�ض
ام���را����ض الأط���ف���ال ال�شائعة
ويت�ضمن ور�شتي عمل لأهايل
الأطفال تتعلق الأولى ب�أمرا�ض
ال�سكري والثانية بالأمرا�ض
النف�سية م�شريا الى ان اخلرباء
���س��وف ي��ق��وم��ون ب��ال��رد على
ا�ستف�سارات اجلمهور على مدار
ثالثة �أيام.
و�شهد امل�ؤمتر الذي يقام حتت
ع��ن��وان «�أح����دث امل�ستجدات
للأمرا�ض ال�شائعة عند الأطفال»
تكرمي جمموعة من الأطباء الذين
عملوا لفرتات تراوحت بني 30
و 40عاما يف البالد و�ساهموا
بتطوير الرعاية ال�صحية فيها.

لهذا املنتدى معربا عن ثقته مبا
ي�ضمه من خ�براء وا�ست�شاريني
ومتخ�ص�صني ،و�أنه �سيكون منطلقا
لتعزيز تطبيق برامج اجلودة
و�سالمة املر�ضى وت�أكيد االلتزام
بها �ضمن حقوق املر�ضى.

لرفع مستوى األداء والمحافظة على سالمة المرضى

النجار :نسعى لتطوير البنية التحتية

• أثناء تكرمي عدد من األطباء

لبرامج مكافحة العدوى

العلي :جميع أدوية السرطان
متوفرة وال يوجد نقص
�أك����دت م��دي��رة م��رك��ز الكويت
ملكافحة ال�رسطان التابع لوزارة
ال�صحة د.خلود العلي� ،أن جميع
�أدوية مر�ض ال�رسطان متوفرة يف
املركز وال يوجد �أي نق�ص فيها.
ون��ف��ت م��ا مت ن����شره يف اح��دى
ال�صحف املحلية ح��ول وجود
نق�ص يف الأدوي����ة ،م ��ؤك��دة ان
ه���ذه امل��ع��ل��وم��ات غ�ير دقيقة
ولي�س هناك نق�ص عام يف ادوية
ال�رسطان.

• فاطمة النجار متحدثة
• جانب من افتتاح املؤمتر

ق��ال��ت الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون
اخلدمات الطبية الأهلية يف وزارة
ال�صحة د.ف��اط��م��ة ال��ن��ج��ار ،ان
الوزارة حري�صة على تطوير البنية
التحتية لربامج مكافحة العدوى
وتطوير ق��درات وخ�برات العاملني
فيها لرفع م�ستوى الأداء واملحافظة
على �سالمة املر�ضى يف املن�ش�آت
ال�صحية.
و�أ�ضافت يف كلمة لها خالل افتتاح
م�ؤمتر «مكافحة الأمرا�ض املعدية
يف �أمكنة العمل» �أم�س ،ان امل�ؤمتر
ي��ه��دف �إل���ى تثقيف العاملني يف
جماالت ال�صحة ب�آخر امل�ستجدات
حول الأمرا�ض املعدية كالفريو�سات
اجلديدة وتدريب الكوادر الطبية
للتعامل مع احل��االت الطارئة عرب
ا�ستخدام التكنولوجيا والتقنيات
والربامج الذكية.
واع��ت�برت ان ه��ذا امل ��ؤمت��ر من�صة

رئي�سية للبحث يف جمموعة من
امل��و���ض��وع��ات امل��ل��ح��ة يف جمال
مكافحة ال��ع��دوى وم�ستجداتها
كالعدوى اجلرثومية باملن�ش�آت
ال�صحية و�أثرها على �سالمة اخلدمات
ال�صحية.
وا���ش��ارت ال��ى ان امل ��ؤمت��ر يهدف
اي�ضا ال��ى عر�ض احللول الطبية
املقدمة من خالل م�شاركة ال�رشكات
املتخ�ص�صة يف جم���ال مكافحة
ال��ع��دوى وال��ت��ي تهم املختربات
والعاملني بها وعلماء الأحياء
الدقيقة وموظفي نظم �إدارة ال�صحة
وال�سالمة املهنية واملتخ�ص�صني
يف الرعاية ال�صحية وعموم الأطباء
وكوادر املهن الطبية.
و�أف��ادت بان ال��وزارة حري�صة على
�إقامة مثل هذه امل�ؤمترات التي ت�أتي
�ضمن براجمها لن�رش ثقافة احلماية
من العدوى كونها تدعم منظومة

العمل اجلماعي لأوج��ه املكافحة
وت�سهم بتبادل اخل�برات العلمية
والعملية يف هذا املجال احليوي
كما تتيح الفر�صة للتعرف على
�أحدث املمار�سات الطبية العاملية
يف هذا املجال.
وم��ن جانبه ق��ال رئي�س امل�ؤمتر
مدير �إدارة ال�صحة املهنية بالوزارة
د�.أحمد ال�شطي� ،إن امل�ؤمتر يت�ضمن
 30ورق��ة علمية وث�لاث ور���ش عمل
ومعر�ضا طبيا مب�شاركة العديد
م��ن اجل��ه��ات املحلية واخلارجية
بهدف حتديث املعرفة باملخاطر
التي تواجه العاملني باملن�ش�آت
ال�صحية خا�صة وكيفية تقييم
ومتابعة املخاطر البيولوجية يف
بيئة العمل.
وذك��ر �أن امل�ؤمتر ي�شهد برناجما
علميا و�أوراق عمل لكوكبة من
املحا�رضين م��ن منظمة ال�صحة

العاملية ووزارات ال�صحة يف كل من
الكويت وال�سعودية وم�رص �إ�ضافة
�إل��ى حما�رضين م��ن كلية ال�صحة
العامة بجامعة الكويت وكلية الطب
بجامعة اال�سكندرية.
و�أ�شار �إلى �أن هذا امل�ؤمتر ي�أتي يف
�إط��ار التعاون بني قطاعات وزارة
ال�صحة ممثلة يف �إدارة ال�صحة
العامة التي تدير ور�شة عمل عن
التطعيمات و�إدارة منع العدوى التي
تدير ور�شة عمل عن الوخز بالإبر.
و�أ�ضاف �أن هناك �أي�ضا ور�شة عمل
ثالثة تديرها �إدارة ال�صحة املهنية
ع��ن ح�ساب املخاطر �إل��ى جانب
ال�صحة املهنية واجلودة وال�صحة
العامة واملختربات الطبية وقطاع
التغذية ا�ضافة ال��ى كليتي الطب
وال�صحة العامة بجامعة الكويت
م��ع م�شاركة م��ن منظمة ال�صحة
العاملية.

مسؤول أممي :الكويت تعطي مكافحة الفساد أولوية خاصة
�أ�شاد م�س�ؤول �أممي بجهود الكويت يف �سبيل حتقيق اهداف
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،م�ؤكدا �أنها تعطي
مكافحة الف�ساد اولوية خا�صة على اعلى امل�ستويات.
جاء ذلك يف ت�رصيح �أدلى به املدير االقليمي ملكتب الأمم
املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرمية ملنطقة جمل�س
التعاون اخلليجي القا�ضي حامت علي ،على هام�ش ختام
اعمال ال���دورة ال��ـ  62للجنة الأم��م املتحدة ملكافحة
املخدرات بفيينا.
وقال امل�س�ؤول باملكتب الأممي املعني مبتابعة تنفيذ
االتفاقية �إن هناك ارادة ورغبة �سيا�سية من اعلى ال�سلطات
يف الكويت ملكافحة الف�ساد مثمنا حر�ص الكويت منذ
توقيعها على االتفاقية عام  2003على بذل جميع اجلهود
اجلدية واحلثيثة يف �سبيل حتقيق الغايات وااله��داف
ال�سامية التي ن�صت عليها.
و�أو�ضح �أن الكويت ترجمت ذلك على �أر���ض الواقع من
خالل اعتماد ت�رشيعات و�سيا�سات وا�سرتاتيجيات جديدة
وال�سيما اال�سرتاتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة

الف�ساد التي �أطلقت يف يناير املا�ضي خالل م�ؤمتر دويل
برعاية �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،والتي تعد
االولى من نوعها.
وقال ان الكويت من خالل هذه اال�سرتاتيجية الوطنية ت�سعى
الى حتقيق �سل�سلة مرتابطة من الأهداف املحددة املتعلقة
بالنزاهة ومكافحة الف�ساد وفقا للمعايري الدولية التفاقية
االمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
و�أعرب عن تقدير االمم املتحدة ودعمها لهذه اال�سرتاتيجية
الوطنية والتي ت�شارك بها الهيئة العامة ملكافحة الف�ساد
«نزاهة» واملجل�س االعلى للتخطيط واالمم املتحدة.
وا�شاد بالدور الكبري التي تلعبه «نزاهة» يف مكافحة
الف�ساد وتعزيز معايري النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة يف
الكويت بال�رشاكة مع االمم املتحدة.
ويعمل مكتب الأمم املتحدة املعني مبكافحة املخدرات
واجلرمية على تعزيز �سيادة القانون وتطوير نظم م�ستقرة
وم�ستدامة للعدالة اجلنائية ومكافحة الأخطار املتنامية
الناجمة عن اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والف�ساد.

• حامت علي

وا�ضافت« :ان ك��ان هناك نق�ص
فهو يف بع�ض االدوية املحدودة
اخل��ا���ص��ة ومت ت��وف�يره��ا ب�شكل
عاجل خ�لال اال�سبوع املا�ضي
وعطلة نهاية اال�سبوع بالتن�سيق
مع الوزارة وادارة امل�ستودعات
الطبية».
واك��دت حر�ص ال��وزارة واملركز
ع��ل��ى ت��وف�ير الأدوي�����ة ال�لازم��ة
للمواطنني حفاظا على �سالمتهم
وخطة عالجهم وو�ضع خمزون

ا�سرتاتيجي �آمن لكل نوع حت�سبا
لأي طارئ معربة عن ا�ستغرابها
ملا �أثري بهذا ال�ش�أن خا�صة ان
«املعلومات التي ن�رشتها �إحدى
ال�صحف غري دقيقة».
ودعت العلي و�سائل االعالم الى
«حتري الدقة يف نقل املعلومة
والرجوع الى امل�صادر الر�سمية
ال�ست�سقاء املعلومة ال�صحيحة»
م�ؤكدة ان ابواب املركز مفتوحة
لأي ا�ستف�سار ويف �أي وقت.

 163ألف كويتي قدموا طلبات تأشيرة خالل  5سنوات

دبلوماسي أميركي :الكويت حليف

استراتيجي مهم للواليات المتحدة
قال نائب م�ساعد وزير اخلارجية الأمريكي خلدمات الت�أ�شرية
�إدوارد راموتوف�سكي� ،إن �أكرث من � 163ألف كويتي تقدموا بطلبات
للح�صول على ت�أ�شرية دخول �إلى الواليات املتحدة خالل ال�سنوات
اخلم�س املا�ضية.
و�أعرب عن ترحيبه وت�شجيعه للمواطنني الكويتيني على زيارة
الواليات املتحدة �سواء للعمل �أو الرتفيه �أو الدرا�سة �أو لأي �سبب
�آخر.
و�أ�ضاف ان الراغبني يف احل�صول على ت�أ�شرية �سياحية �أو درا�سية
�أو عالجية ميكنهم زيارة املوقع الإلكرتوين لتقدمي الطلبات واتباع
التعليمات املطلوبة.
و�أو�ضح �أنه يتعني على املتقدمني حجز موعد للمقابلة بعد تقدمي
الطلب عرب الإنرتنت قبل زيارة مقر ال�سفارة م�صطحبني معهم جميع
امل�ستندات املطلوبة مبينا �أن العملية ت�ستغرق �أ�سبوعا.
وا�شار الى ان من �أكرث ا�سباب ت�أخري احل�صول على الت�أ�شرية عدم
اتباع التعليمات ب�شكل �صحيح �أو عدم ا�ستكمال النماذج املطلوبة
�أو تقدمي �صور غري مطابقة للموا�صفات م�شددا على �رضورة تقدمي
الطلبة طلباتهم مبكرا نظرا لوجود فرتات تكون فيها ال�سفارة
م�شغولة جدا.
وفيما يتعلق بالنظام الإل��ك�تروين للإعفاء من الت�أ�شرية قال
راموتوف�سكي �إن الواليات املتحدة لديها برنامج للإعفاء بيد انه
يجب على الدول تلبية بع�ض املتطلبات ويف الوقت احلايل تعمل
العديد من الدول على تلبية هذه املتطلبات متوقعا �إمكانية ح�صول
الكويتيني على االعفاء الإلكرتوين يف امل�ستقبل.
و�أك��د ان «الكويت حليف ا�سرتاتيجي مهم للواليات املتحدة»
مبينا �أن �إدارة اخلدمات القن�صلية �شاركت يف احلوار اال�سرتاتيجي
الأمريكي الكويتي الثالث كما اجرت مناق�شات مثمرة مع امل�س�ؤولني
القن�صليني الكويتيني.
و�شدد على �أن ق�سم خدمات املواطن الأمريكي يف ال�سفارة الأمريكية
يف الكويت يوفر جمموعة من اخلدمات مبا يف ذلك �إ�صدار وجتديد
جوازات ال�سفر و�شهادات امليالد يف اخلارج وغريها من اخلدمات
الطارئة واالعتيادية.
و�أعرب عن ا�ستعداد موظفي ال�سفارة الأمريكية يف الكويت لتقدمي �أي
م�ساعدة ومعلومات للراغبني يف ال�سفر �إلى الواليات املتحدة.

• إدوارد راموتوفسكي

