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محليات

• سمو ولي العهد مستقبالً سمو الشيخ جابر املبارك

• سموه مستقبالً يوسف املطاوعة

• صاحب السمو مستقبالً سمو ولي العهد

سموه التقى وزير خارجية العراق وعمار الحكيم

األمير استقبل ولي العهد والمبارك والمطاوعة
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد ،بق�رص بيان �أم�س� ،سمو ويل
العهد ال�شيخ نواف الأحمد.
كما ا�ستقبل �سموه� ،سمو ال�شيخ جابر
املبارك ،رئي�س جمل�س الوزراء.

وا�ستقبل �سموه ،رئي�س املجل�س الأعلى
للق�ضاء ورئي�س حمكمة التمييز ورئي�س
املحكمة الد�ستورية امل�ست�شار يو�سف
املطاوعة.
كما ا�ستقبل �سموه ،نائب رئي�س جمل�س

ال��وزراء ووزي��ر اخلارجية ال�شيخ �صباح
اخل��ال��د ،ووزي��ر خارجية ال��ع��راق حممد
احلكيم ،وذلك مبنا�سبة زيارته للبالد.
وا�ستقبل �سموه ،ال�سيد عمار احلكيم رئي�س
حتالف الإ���ص�لاح والإع��م��ار ورئي�س تيار

احلكمة بالعراق وذل��ك مبنا�سبة زيارته
للبالد.
وح�رض املقابلتني وزي��ر �ش�ؤون الديوان
الأم�ي�ري ال�شيخ علي اجل���راح ،وحمافظ
مبارك الكبري حممود بو�شهري.

•  ...وخالل لقائه الشيخ خالد اجلراح

سموه استقبل المبارك والجراح والصالح وعمار الحكيم

ولي العهد :استقرار العراق
وأمنه استقرار للمنطقة

• سموه اثناء استقباله عمار احلكيم

• ..واثناء لقائه وزير خارجية العراق

ا�ستقبل �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،بق�رص بیان
�أم�س� ،سمو ال�شیخ جابر املبارك رئی�س جمل�س الوزراء,
كما ا�ستقبل �سموه ،نائب رئی�س جمل�س ال��وزراء وزیر
الداخلیة ال�شیخ خالد اجلراح ,وا�ستقبل ،نائب رئی�س
جمل�س الوزراء وزیر الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء ان�س
ال�صالح.
وا�ستقبل �سموه ،رئي�س حتالف اال�صالح واالعمار رئي�س تيار
احلكمة الوطني بالعراق عمار احلكيم ،والوفد املرافق له
وذلك مبنا�سبة زيارته للبالد.
وقد مت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض �أهم امل�ستجدات والتطورات
على ال�ساحة العراقية ,وقد �أ�شاد �سموه ب�سماحته ومب�ساعيه
احلميدة التي يبذلها يف توحيد ال�صف العراقي وحتقيق
امل�صاحلة الوطنية ,م�ؤكدا ب�أن ا�ستقرار العراق و�أمنه هو
ا�ستقرار للمنطقة ,متمنيا �سموه للعراق التقدم واالزدهار
وا�ستعادة دوره احل�ضاري بني �أ�شقائه.
وح�رض املقابلة حمافظ مبارك الكبري حممود بو�شهري.

المبارك استقبل وزير خارجية العراق وعمار الحكيم

•  ..ومستقبالً أنس الصالح

• سمو الشيخ جابر املبارك مستقبالً وزير خارجية العراق

ا�ستقبل �سمو ال�شیخ جابر املبارك رئی�س جمل�س الوزراء،
وبح�ضور نائب رئی�س جمل�س ال���وزراء وزی��ر اخلارجیة
ال�شیخ �صباح اخلالد ،يف ق�رص بیان �أم�س ،وزیر خارجیة
العراق د .حممد احلكیم ،والوفد املرافق له وذلك مبنا�سبة

•  ...وخالل استقباله عمار احلكيم

زیارته للبالد.
ح�رض املقابلة م�ساعد وزیر اخلارجیة ل�ش�ؤون الوطن العربي
ال�سفیری الكویت لدى العراق �سامل الزمانان.
كما ا�ستقبل �سموه ،رئی�س حتالف الإ�صالح والإعمار ورئی�س

تیار احلكمة الوطني بالعراق ال�سید عمار احلكیم والوفد
املرافق له وذلك مبنا�سبة زیارته للبالد.
وح�رض املقابلة حمافظ مبارك الكبری اللواء متقاعد حممود
بو�شهري

• سموه لدى لقائه عمار احلكيم

وزير الصحة  :تطبيق «الوصفة اإللكترونية» بمستشفى األميري ومبارك الكبير بعد رمضان
كتب �صالح الدهام:

ك�شف وزير ال�صحة ال�شيخ د.با�سل
ال�صباح ع��ن تطبيق «الو�صفة
االل��ك�ترون��ي��ة» ب��ع��د رم�����ض��ان يف
م�ست�شفى مبارك الكبري واالمريي
ب�شكل جتريبي متهيدا لتعميمها
على امل�ست�شفيات م�ستقبال.
وق���ال يف ت�رصيح �صحايف على
هام�ش غبقة اجلمعية الطبية �أن
«الو�صفة االلكرتونية» عبارة عن
ن��ظ��ام ي��ه��دف ال��ى ��صرف ال���دواء
للمر�ضى عرب نظام �إلكرتوين يهدف
الى تنظيم عملية �رصف الأدوية
ومنع ال��ه��در ،كما �سيك�شف هذا
النظام كمية الأدوية املوجودة يف
ال�صيدليات وربطها بامل�ستودعات
الطبية ،وي��ق�نن م��ن امليزانية
اخلا�صة بالأدوية و�سيحافظ على
املال العام ،كما ي�ساهم يف معرفة
الأدوي����ة ال��ت��ي ��صرف��ت للمري�ض
للحد من الأعرا�ض العك�سية
وذلك
ّ
والتفاعالت ال��دوائ��ي��ة ،وتنبيه
املري�ض عرب ر�سائل ن�صية ب�رصف
ال��دواء باملكان ال��ذي �رصف منه
ف�ضال عن تنبيهه ال��ى قُ ��رب نفاد

كمية الدواء الذي �رصف له ليقوم
ب�رصف دواء جديد.
واعلن تطبيق امللف االلكرتوين
بجميع امل�ست�شفيات واملراكز
ال�صحية والتخ�ص�صية قريبا،
وت��وح��ي��ده��ا ال��ى ملف واح���د ،
منوها الى ان �إلزام االطباء والهيئة
التمري�ضية والطبية امل�ساندة
بدورات االنعا�ش القلبي والرئوي
ي�صب يف م�صلحة املر�ضى.
بدوره اكد رئي�س اجلمعية الطبية
الكويتية د�.أح��م��د العنزي على
ان اجلمعية هي املمثل ال�رشعي
واملنتخب من قبل االطباء ،الفتا
الى ان هناك عدة مطالبات ن�سعى
لتحقيقها خ�لال ال��ف�ترة املقبلة
من �أهمها قانون مزاولة املهنة
واملطالبات املالية و�إيقاف خ�صم
بدل اخلفارة اثناء االجازة حقوق
االطباء البدون.
واو���ض��ح �أن الغبقة ال�سنوية
للجمعية الطبية الكويتية هي
فر�صة للإلتقاء واالجتماع مع جميع
االطباء وم�شاركتهم واال�ستماع الى
ارائهم ومقرتحاتهم وكل ماي�صري
يف م�صلحة الكادر الطبي

لجنة لمراجعة
رسوم خدمات
التراخيص الطبية

�أ�صدر وزی��ر ال�صحة ال�شیخ د .با�سل
ال�صباح ،ق��رار ًا وزاری � ًا بت�شكیل جلنة
لتقییم ومراجعة ودرا�سة ر�سوم خدمات
الرتاخی�ص الطبیة واملجل�س الطبي
العام.
وقالت وزارة ال�صحة يف بیان �صايف
ان هذا القرار ی�شمل تقییم ومراجعة
ودرا���س��ة ر���س��وم خ��دم��ات الرتاخی�ص
وال�صادرة مبوجب القرارین الوزارینی
 53و 54ل�سنة .2019
و�أو���ض��ح��ت �أن ال��ق��رار یت�ضمن تقدمی
ال��ل��ج��ن��ة االق�ت�راح���ات والتو�صیات
الالزمة ب�ش�أنها ودرا�سة كافة االدارات
وامل�لاح��ظ��ات املتعلقة باملو�ضوع
والواردة من اجلهات ذات ال�صلة.

• الشيخ باسل الصباح خالل مشاركته في غبقة اجلمعية الطبية

