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الرجيب :عالقات تاريخية
مع الواليات املتحدة واململكة املتحدة
كونا -أكد وزير الشؤون االجتماعية والعمل الفريق أول
امل�ت�ق��اع��د اح�م��د ع�ب��د اللطيف ال��رج�ي��ب ع�م��ق ال�ع��الق��ات بني
دولة الكويت والواليات املتحدة واململكة املتحدة ،وضرورة
السعي الى تطويرها في جميع املجاالت.
وق � ��ال ب �ي��ان ل� � ��وزارة ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل ان

ذل��ك ج��اء خ��الل اج�ت�م��اع ال��وزي��ر ال��رج�ي��ب ام ��س ،م��ع سفير
ال��والي��ات املتحدة ل��دى الكويت ماثيو أت��ش ت��ول��ر ،وسفير
اململكة املتحدة لدى الكويت فرانك بيكر كل على حدة .وأكد
الرجيب أهمية تطوير التعاون بني الكويت وكل من البلدين
الصديقني وتعزيز العالقة التاريخية في جميع املجاالت.

ك��ون��ا -س�ل��م سفير دول ��ة ال�ك��وي��ت ل��دى امل�م�ل�ك��ة االردن �ي��ة
الهاشمية الدكتور حمد الدعيج امس تبرعا بقيمة  324ألف
دوالر الى لجنة زك��اة القدس في االردن مقدمة من جمعية
احياء التراث اإلسالمي الكويتية.
وق��ال الدعيج ف��ي تصريح ان دول��ة الكويت جبلت على
العمل الخيري منذ نشأتها وشملت املساعدات الكويتيه
سواء الرسمية او االهلية معظم دول العالم.
وأض � ��اف ان م��ا ت �ق��وم ب��ه دول� ��ة ال �ك��وي��ت م��ن م �س��اع��دات
ان �س��ان �ي��ة ل��الش �ق��اء ف��ي ف�ل�س�ط��ني واج� ��ب ال ي�م�ك��ن ال�ت�خ�ل��ي
عنه .ونوه بدور القيادة السياسية الكويتية وعلى رأسها
ص��اح��ب السمو ام�ي��ر ال�ب��الد ،وه��و املشجع االك�ب��ر لالعمال

االنسانية الخيرية ال سيما ملدينة القدس التي لها مكانة
خاصة في قلوب الكويتيني.
وتعتبر لجنة القدس هيئة خيرية مستقلة ويقع مقرها
الرئيسي داخل املسجد األقصى املبارك.
ومن جهته ،أشاد رئيس املشاريع وااليتام اشرف عمران
سلهب الذي تسلم املبلغ املالي بدور دولة الكويت الخيري
الكبير .وقال «ان ما تقوم به دولة الكويت يعجز اللسان عن
وصفه ،فهي من ابرز الدول دعما ملشاريعنا الخيرية».
وأوض � ��ح ان أب� ��رز م �ش��اري��ع ل�ج�ن��ة زك� ��اة ال �ق ��دس رع��اي��ة
االيتام واملعوزين وافطار الصائم ودورات تحفيظ القرآن
ومساعدة الفقراء.

ِّ
السفير الدعيج يسلم لجنة زكاة القدس
تبرعًا بقيمة  324ألف دوالر

أوضح على هامش افتتاح املؤتمر عزم «الصحة» على التعاقد مع أطباء

السهالوي :الطب النووي شهد قفزات هائلة
والكويت حريصة على التطور العلمي والبحثي
| كتب سلمان الغضوري |
افتتح الوكيل املساعد للشؤون الفنية في وزارة الصحة
ال��دك �ت��ور خ��ال��د ال �س �ه��الوي م��ؤت�م��ر «آخ ��ر امل �س �ت �ج��دات في
التصوير ال�ن��ووي وتطبيقاته في مجال القلب» ،وذل��ك في
فندق ميسوني صباح أمس.
وف ��ي ك�ل�م��ة أل �ق��اه��ا ب��اإلن��اب��ة ع��ن ال ��وزي ��ر ال��دك �ت��ور علي
ال�ع�ب�ي��دي ،ل�ف��ت ال�س�ه��الوي ال��ى ان «دول ��ة ال�ك��وي��ت وضعت
العديد من الخطط العلمية لدعم الركائز األساسية املعنية
ب�ت�ط��وي��ر ك��ل م �ج��االت ع�ل��وم ال �ط��ب ،وت��وف�ي��ر ال��دع��م ال�ك��ام��ل
للبحوث الطبية ال�ه��ادف��ة» ،مضيفًا« :ان عقد ه��ذا املؤتمر
يأتي في اط��ار االهتمام ال��ذي توليه وزارة الصحة ببرامج
التعليم الطبي املستمر من خالل عقد الندوات واملحاضرات
الطبية وال�ع�ل�م�ي��ة ،خ�ص��وص��ا ب�ع��دم��ا ش�ه��د ال�ط��ب ال�ن��ووي
ق �ف��زات ه��ائ�ل��ة ف��ي ت �ط��ور األج �ه��زة وامل � ��واد امل�ش�ع��ة لتأهيل
الكوادر الطبية تماشيا مع التطورات العاملية».
واوض� ��ح ان «امل��ؤت �م��ر اخ ��ذ ب��االع �ت �ب��ار ال �ت �ح��دي��ات ال�ت��ي
تواجه األطباء في التعامل مع التطور النوعي والكمي في
مجال الطب ال�ن��ووي والتصوير الجزئي ،حيث ستناقش
هذه املوضوعات على مدى ثالثة ايام».
وفي تصريح صحافي عقب االفتتاح ،كشف السهالوي
ان «وزارة الصحة ستقوم خالل الفترة املقبلة بالتعاقد مع
أطباء ج��دد من تونس واألردن ومصر ،فضال عن ماليزيا
وباكستان» ،مبينًا ان «هناك إعالنات سيتم نشرها في عدد
من الصحف بتلك الدول لطلب أطباء رعاية أولية وطوارئ،
ن �ظ��را ل�ل�ح��اج��ة ل�ه��م خ ��الل ال �ف �ت��رة امل�ق�ب�ل��ة وال �ت��ي ستشهد
افتتاحات كثيرة وتوسعات في الخدمة الصحية املقدمة».
ول�ف��ت ال��ى ان «ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة األول �ي��ة ال ي��وج��د بها
ظ��اه��رة ت �س��رب ل��أط �ب��اء ،وال� �ح ��االت ال �ت��ي ت �ت��وج��ه للعمل
اإلداري أعدادها ال تزيد على  19طبيبا» ،كما أش��ار الى ان
«ال��وزارة مستعدة للقيام ب��أداء دوره��ا في ع��الج اي حاالت
ت ��رد م��ن س ��وري ��ة ،اذا ت��م ت�ك�ل�ي�ف�ه��ا ب��ذل��ك م��ن ق �ب��ل ال �ق �ي��ادة
السياسية» ،مشيرا الى انه «حتى هذه اللحظة لم يصلنا اي
شيء بهذا الخصوص».
من جانبه ،قال رئيس املؤتمر رئيس مجلس أقسام الطب
ال �ن��ووي ف��ي وزارة ال�ص�ح��ة ال��دك �ت��ور م�س�ع��ود م�ح�م��د« :ان
الطب النووي تخصص مهم وهو ضمن منظومة الخدمات

�ب
عماد)
أحمد ال�ط�
(تصوير ه ��ذا
املؤتمرح��ة ،وك��ان��ت ب ��داي ��ات
وزارة ال �ص �
متحدثا في
السهالوي�دم�ه��ا
ال �ت��ي ت�ق�
ف��ي ستينات ال�ق��رن امل��اض��ي وق��د حققت ال� ��وزارة نجاحات
كبيرة في هذا املجال ،حيث اصبح لديها سبعة أقسام في
مستشفياتها وقسمان آخ��ران خارج ال��وزارة ،وهي مجهزة
بأحدث التكنولوجيا والكوادر الطبية املؤهلة تأهيال عاليا
لتقديم افضل الخدمات».
وب � نّ�ني ان ��ه «ت ��م ت��دش��ني أج �ه��زة ال �ج��ام��ا ك��ام �ي��را امل��دم�ج��ة
بأجهزة األشعة املقطعية واجهزة التصوير البوزوتروني
املعجالت الدائرية ،والتي لم تتوافر الى اآلن في دول رائدة
بمجال الطب النووي».
ولفت محمد الى ان «ه��ذا املؤتمر يعد األول في الكويت
ال��ذي يستخدم فيه نظام التصويت التفاعلي للمشاركني
خ��الل حلقات النقاش العلمية وال�ت��ي س��وف تعقد يوميا،
وذلك حرصا على تفاعل املشاركني مع األطباء الزائرين».

القطان :القطاع الخاص
الجناح اآلخر للخدمة الصحية
ك��ون��ا  -ق��ال��ت م��دي��ر االدارة الفنية ب� ��وزارة الصحة
ال��دك �ت��ورة م��اج��دة ال �ق �ط��ان ،إن «ل� ��دى وزارة ال�ص�ح��ة
اه �ت �م ��ام��ا ك �ب �ي��را ب �ت �ع��زي��ز ال� �ش ��راك ��ة ب� ��ني ال �ق �ط��اع��ني
الحكومي واالهلي لتقديم افضل الخدمات الصحية»،
م�ش�ي��رة إل ��ى أن ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ي�ع��د ال �ج �ن��اح اآلخ��ر
للخدمة الصحية.
وأضافت الدكتورة القطان ،في تصريح على هامش
م�ش��ارك�ت�ه��ا ف��ي ورش ��ة ع�م��ل ت�ط��وي��ر االن�ظ�م��ة الصحية
االه �ل �ي��ة ب��ال �ت �ع��اون م��ع ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ،إن «ال �ق �ط��اع
ال �خ��اص ه��و ش��ري��ك م��ع ال �ق �ط��اع ال�ح�ك��وم��ي ف��ي تقديم
ال�خ��دم��ات الصحية ل�ل�م��واط��ن وامل�ق �ي��م» ،م��ؤك��دة ح��رص
الوزارة على رفع الخدمة الصحية الى مستويات الدول

محليات

العاملية والتركيز على الكوادر الفنية واالدارية والعمل
على تطويرها.
وأش � ��ارت ال ��ى أن ورش� ��ة ال �ع �م��ل امل �ق��ام��ة ح��ال �ي��ا تعد
فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بني الدول الخليجية
والعربية في كل املجاالت لتطوير الخدمات الصحية،
اضافة الى االلتقاء مباشرة مع املستخدمني واملسؤولني
ف��ي ال�ق�ط��اع��ني ال�ص�ح�ي��ني ال�ح�ك��وم��ي وال �خ��اص لعرض
تصورات كل منهم حول تعزيز التعاون بينهما.
وتستمر ورشة العمل على مدى ثالثة ايام بمشاركة
مسؤولني من القطاعني الصحيني الحكومي والخاص
ب ��دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ،اض��اف��ة ال ��ى خ�ب��راء
ومسؤولني من مصر والسودان ولبنان.

تحت رعاية حرم سمو ولي العهد وبتبرع من «لجنة حياة»

افتتاح مركز الكشف املبكر عن سرطان الثدي
في مستوصف عبدالله يوسف العبدالهادي
| كتب سلمان الغضوري |
تحت رعاية حرم سمو ولي العهد
شريفة الجاسم ،تم افتتاح مركز حياة
للكشف املبكر عن سرطان الثدي في
م��رك��ز عبدالله ي��وس��ف العبدالهادي
الصحي ،والذي أقيم بتبرع من لجنة
حياة املنبثقة عن مبرة رقية القطامي
ملرضى السرطان.
وفي كلمة باملناسبة ،كشف وكيل
وزارة ال �ص �ح��ة ال ��دك� �ت ��ور اب��راه �ي��م
العبدالهادي عن «توقيع اتفاقية مع
إحدى الجامعات األميركية لتدريب
ال�ق�ط��اع��ات ال�ف�ن�ي��ة لتشغيل أج�ه��زة
ال�ف�ح��ص امل�ب�ك��ر ل �ل �س��رط��ان ،ك�م��ا أن
ه �ن��اك م �ن��اق �ص��ات ل�ت�ج�ه�ي��ز م��راك��ز
أخرى» ،مبينا أن «املشروع مطروح
على ال��ورق اآلن وه��و م��وج��ود على
ارض ال��واق��ع وسينفذ ف��ي املناطق
الصحية ،حيث سنقوم بالتنسيق
م � � ��ع م� � � � � � ��دراء امل� � �ن � ��اط � ��ق ال� �ص� �ح� �ي ��ة
لتنفيذه».
وق ��ال« :ان وزارة الصحة تشرفت
ب� �م� �س ��اه� �م ��ة وت� � � �ع � � ��اون م ��ؤس� �س ��ات
املجتمع املدني ،وأن ذلك يعد تكاتفا
ف ��ي اف �ت �ت ��اح م �ث��ل ه � ��ذا امل ��رك ��ز ال ��ذي
يساعد على الفحص املبكر والحماية
لفئة هامة في املجتمع وهي النساء»،
وت ��اب ��ع« :ان ج�م�ع�ي��ة ح �ي��اة امل�ه�ت�م��ة
ب��ال �ف �ح��ص امل �ب �ك��ر ل� �س ��رط ��ان ال �ث��دي
وج� �ه ��ات أخ� � ��رى س��اه �م��ت ب��ال �ت �ب��رع
وت �ج �ه �ي��ز امل ��رك ��ز ط� �ب� �ي ��ا» ،م��وض �ح��ًا
أن «وزارة ال �ص �ح ��ة س � ��وف ت�ت�ك�ف��ل
ب�ت�ش�غ�ي�ل��ه وت��وف �ي��ر ال� �ك ��وادر الطبية
وال� �ف� �ن� �ي ��ة ،وان ه � ��ذا امل� � �ش � ��روع ي�ع��د
بداية النشاء مراكز مماثلة في بقية
املناطق الصحية».
م��ن جهتها ،أش��ارت رئيسة لجنة
ح �ي��اة ل�ي�ل��ى ال�غ��ان��م إل��ى أن «مبرتنا
تهدف إل��ى تقديم خدمات للمجتمع
ال �ك��وي �ت��ي ،ون �ط �م��ح ل �ت �ع��زي��ز ال��وع��ي
الصحي ل��دى امل��واط�ن��ني واملقيمني»،
مبينة ان «املركز يساهم في الكشف
امل�ب�ك��ر ل�ل�س��رط��ان ف��ي امل��راح��ل األول��ى
للمرض والتي ال يتجاوز فيها حجم
ال� � � ��ورم ن� �ص ��ف س �ن �ت �ي �م �ت��ر ،ب �خ��الف
السابق حيث ك��ان يتم كشف املرض
ف� ��ي م ��رح �ل �ت ��ه ال� �ث ��ال� �ث ��ة او ال ��راب� �ع ��ة
وال � �ت� ��ي ي �ب �ل��غ ف �ي �ه��ا ح �ج ��م ال � � ��ورم 3
سنتيمترات» ،وموضحة أن «أجهزة

• العبدالهادي:
توقيع اتفاقية
مع إحدى الجامعات
األميركية لتدريب
القطاعات الفنية
باملركز

(تصوير طارق عزالدين)

حرم سمو ولي العهد مفتتحة مركز حياة

• السعيد :املركز
إضافة جديدة
وخدمة فريدة
في برنامج الرعاية
الصحية األولية
بالشرق األوسط
جولة في املركز

ال�ك�ش��ف امل�ب�ك��ر وال�ن�ظ��ام ال��وق��ائ��ي تم
اس�ت�خ��دام�ه��ا ف��ي ف��رن�س��ا وبريطانيا
م�ن��ذ ف �ت��رة ،ح�ي��ث اك�ت�ش�ف��وا أن تكلفة
ال�ك�ش��ف امل�ب�ك��ر أق ��ل ب�ك�ث�ي��ر م��ن ع��الج
السرطان».
وق ��ال ��ت« :ان م ��رك ��ز ح �ي ��اة ي �ه��دف
ل�ل�ك�ش��ف امل �ب �ك��ر ع ��ن س ��رط ��ان ال �ث��دي
وال� ��ذي ي�ع��د م��ن األم � ��راض ال�خ�ط�ي��رة
ال �ت��ي ت�ص�ي��ب ف �ئ��ة ال �ن �س��اء ،ك �م��ا ان��ه
يعد باكورة أعمالنا ونأمل أن يكون

ان �ط��الق��ة مل ��راك ��ز م �م��اث �ل��ة ف ��ي أن �ح��اء
م�ن��اط��ق وم�ح��اف�ظ��ات ال �ك��وي��ت ،وذل��ك
لتقديم خدمة الكشف املبكر لتدارك
ع��واق��ب االص ��اب ��ة ب �س��رط��ان ال �ث��دي»،
شاكرة «كل من ساهم في انشاء هذا
املركز ،ومن ساند في تحقيق أهدافه
سواء معنويا أو ماديا».
ول �ف �ت��ت إل � ��ى «م� �ش ��ارك ��ة ع � ��دد م��ن
الجهات الخيرية في التبرع لصالح
املركز من بينهم بدر السلطان حيث

«السيف» يعلن انضمام
الدكتور فؤاد صادق حسن لطاقمه الطبي
أع� � �ل� � �ن � ��ت م � � ��دي � � ��رة ال � �ت � �س� ��وي� ��ق
وال �ع��الق��ات ال�ع��ام��ة ف��ي مستشفى
ال � �س � �ي� ��ف رزان ال � � � ��روض � � � ��ان ع��ن
«ان �ض �م��ام ال��دك �ت��ور ف� ��ؤاد ص ��ادق
حسن اس�ت�ش��اري أول ط��ب أسنان
األط � �ف � ��ال ألس � � ��رة امل �س �ت �ش �ف��ى ف��ي
قسم جراحة الوجه والفم والفكني
واألس� � � � �ن � � � ��ان» ،م� �ب� �ي� �ن ��ة ان «ه � ��ذه
الخطوة تأتي كون الدكتور حسن
واح ��دا م��ن أب ��رز ال �ك �ف��اءات الطبية
في مجال طب أسنان األطفال في
الكويت».
وق � ��ال � ��ت ال� � ��روض� � ��ان ف � ��ي ب �ي��ان
ص �ح��اف��ي« :ح �ص��ل ال��دك �ت��ور ف��ؤاد
ص� � � � ��ادق ح � �س� ��ن ع � �ل� ��ى دك � � �ت� � ��وراه
ط ��ب أس� �ن ��ان األط� �ف ��ال س �ن��ة 1987
وم��اج�س�ت�ي��ر ط��ب أس �ن��ان األط �ف��ال
س �ن ��ة  1986وش � �ه� ��ادة ت�خ�ص��ص
ع �ل �ي��ا ف� ��ي ط� ��ب أس � �ن� ��ان األط � �ف� ��ال
س�ن��ة  1984م��ن ج��ام�ع��ة ب��وس�ط��ن-
الواليات املتحدة األميركية ،وهو
حاصل على شهادة بكالوريوس
ط��ب أس �ن��ان وج ��راح ��ة ال �ف��م 1981
م��ن ج��ام�ع��ة االس �ك �ن��دري��ة/ج.م.ع»،
م�ض�ي�ف��ة« :ي�ت�م�ي��ز ال��دك �ت��ور حسن
ب� �خ� �ب ��رت ��ه ال� ��واس � �ع� ��ة ( 30س �ن��ة)
حيث عمل كرئيس قسم األسنان
واستشاري طب أسنان أطفال ملدة
 20سنة ،وعمل كمحاضر وموجه

• ليلى الغانم:
األجهزة املستخدمة
قادرة على كشف
الورم وهو بحجم
نصف سنتيمتر

فؤاد صادق

رزان الروضان

اك�ل�ي�ن�ي�ك��ي (دوام ج ��زئ ��ي) بكلية
ط� ��ب األس � �ن� ��ان-ج� ��ام � �ع� ��ة ال �ك��وي��ت
م �ن��ذ ع� ��ام  ،2003وع �م��ل م �س��اع �دًا
ل� �ع� �م� �ي ��د ال� � � �ش � � ��ؤون األك� ��ادي � �م � �ي� ��ة
( )1992ك�ل�ي��ة ال �ع �ل��وم ال�ص�ح�ي��ة /
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال �ت��دري��ب ،ورئ�ي�س��ا لقسم صحة
الفم واألس�ن��ان /وأستاذا مساعدا
ب�ك�ل�ي��ة ال �ع �ل��وم ال�ص�ح�ي��ة /الهيئة
ال� � �ع � ��ام � ��ة ل� �ل� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي
والتدريب ( ،)1992-1989باإلضافة
إلى عمله كطبيب أسنان في وزارة
الصحة العامة ( .)1989-1981وقد

ق��ام الدكتور حسن ب��إع��داد وإلقاء
العديد من املؤتمرات واملحاضرات
داخ� � ��ل وخ � � ��ارج ال� �ك ��وي ��ت ،وك��ذل��ك
نشر العديد من البحوث واألوراق
العلمية في املجالت العلمية».
وت��اب �ع��ت« :ان أس ��رة مستشفى
السيف تفخر بانضمام الدكتور
ح� �س ��ن إل� �ي� �ه ��ا مل � ��ا ل � ��ه م � ��ن س �م �ع��ة
واس � �ع� ��ة ف� ��ي م� �ج ��ال ط� ��ب أس� �ن ��ان
األط � �ف� ��ال ،ح �ي��ث ي �ع ��زز ان �ض �م��ام��ه
م��ن ك�ف��اءة ال�ط��اق��م الطبي وج��ودة
ال �خ��دم��ات ال�ط�ب�ي��ة امل �ت��واج��دة في
املستشفى».

ق ��دم أج �ه��زة ل �ق��راءة األش �ع��ة وتنفيذ
األع� �م ��ال ال��داخ �ل �ي��ة ل �ل �م��رك��ز ،وع �م��اد
السمحان شارك في األعمال الداخلية
وال � ��دي� � �ك � ��ور ،وع � �م ��ر ال� �غ ��ان ��م م�م�ث��ال
بصناعات الغانم ومتبرعا باألثاث».
ب � ��دوره ،أوض ��ح اخ�ت�ص��اص��ي طب
ال� �ع ��ائ� �ل ��ة ف� ��ي م ��رك ��ز ال� �ع� �ب ��دال� �ه ��ادي
ال �ص �ح��ي ال ��دك �ت ��ور م �ش �ع��ل ال�س�ع�ي��د
أن «اف� �ت� �ت ��اح ه � ��ذا امل ��رك ��ز ي �ع��د اض��ا
ف ��ة ج ��دي ��دة وادخ � � � ��ال خ ��دم ��ة ف��ري��دة

م��ن ن��وع �ه��ا ف��ي ال �ش��رق األوس � ��ط في
ب��رن��ام��ج ال��رع��اي��ة الصحية األول �ي��ة»،
الف � �ت ��ا إل� � ��ى أن «ه � � ��ذا امل� ��رك� ��ز ي �خ��دم
س �ك��ان م�ن�ط�ق��ة ال �ع��اص �م��ة ال�ص�ح�ي��ة،
ح �ي��ث ت �ع��د ال �خ��دم��ة امل �ق��دم��ة اض��اف��ة
ل�ب�ق�ي��ة ال �خ��دم��ات األخ� ��رى امل��وج��ودة
في املركز ومنها عيادة الشيخوخة،
عيادة الطفل السليم ،السمنة ،الربو،
ال�س�ك��ر ،ال�ت�ب��ول ال��ال إرادي ،الضغط،
والكولسترول».

كراع ملعرض «كوني عروسا كل يوم»
شارك ٍ

«طيبة»« :كويتي وأفتخر» ...مشروع
من الطراز األول لتحفيز الشباب

أع � ��رب � ��ت م � ��دي � ��رة ال� �ت� �س ��وي ��ق
وال � � � �ع� � � ��الق� � � ��ات ال � � �ع � � ��ام � � ��ة ل� � ��دى
م �س �ت �ش �ف��ى ط �ي �ب��ة وال � �ع � �ي ��ادات
التخصصية التابعة له (مركزي
الفنطاس والفروانية) منال عمر
عن «سعادتها بكون مستشفى
طيبة أحد رعاة معرض (كويتي
وأف�ت�خ��ر) ،مل��ا ل�ه��ذا امل �ش��روع من
أه � � ��داف وإن � � �ج� � ��ازات ع �ظ �ي �م��ة»،
م�ش�ي��رة ال ��ى ان «امل� �ش ��روع أك�ث��ر
م ��ن رائ� � ��ع ،ب ��ل ه ��و م� �ش ��روع من
ال �ط ��راز األول لتنمية وتحفيز
ال� �ش� �ب ��اب ال� �ك ��وي� �ت ��ي ح� �ي ��ث ان ��ه
يعطيهم ف��رص��ة إلث�ب��ات النفس
واإلب � � � � � � � � � ��داع ،ب� � ��اإلض� � ��اف� � ��ة إل � ��ى
ت�ش�ج�ي�ع�ه��م وم �ن �ح �ه��م ال�ف��رص��ة
ل �ت �ح �ق �ي��ق وت� �ن� �م� �ي ��ة أح ��الم� �ه ��م
وطموحهم».
وق��ال��ت ع�م��ر ف��ي ب�ي��ان صحافي:
«ان م � �ش� ��ارك� ��ة م �س �ت �ش �ف��ى ط �ي �ب��ة
وال �ع �ي��ادات ال�ت�خ�ص�ص�ي��ة ال�ت��اب�ع��ة
ل �ه��ا ب �م �ع��رض «ك��ون��ي ع��روس��ا كل
ي ��وم ..ت��أل��ق ب��وس��ام�ت��ك» ت�ه��دف الى
ن �ش��ر ال ��وع ��ي ال �ص �ح��ي وال �ج �م ��ال،
ح �ي��ث ان زي� � ��ارة م�س�ت�ش�ف��ى ط�ي�ب��ة
أص �ب �ح��ت ل �ي �س��ت ف �ق��ط ل�ل�م�ع��ال�ج��ة
أو م��راج �ع��ة ال �ط �ب �ي��ب إذ ان �ن ��ا ف��ي
امل�س�ت�ش�ف��ى ن�ج�ع��ل ال ��زي ��ارة تجربة
ف ��ري ��دة م ��ن ن��وع �ه��ا ل �ل �ب��اح �ث��ني ع��ن

منال عمر

الجمال والصحة العامة والشباب».
وأض � � ��اف � � ��ت« :ان م �س �ت �ش �ف��ى
طيبة وال �ع �ي��ادات التخصصية
التابعة لها (م��رك��زي الفنطاس
والفروانية) ،يقدم خدمات طبية
ف��ائ�ق��ة ي �ق��وده��ا ف��ري��ق م��ن ك�ب��ار
االس � �ت � �ش� ��اري� ��ني امل �ت �خ �ص �ص��ني
م ��دع ��وم ��ني ب� ��أح� ��دث ال ��وس ��ائ ��ل
الطبية .ويهدف املستشفى إلى
تقديم خدمات صحية متكاملة
ذات ج ��ودة ع��ال�ي��ة ،ض�م��ن إط��ار
دور امل ��ؤس� �س ��ات ال �ص �ح �ي��ة في
تنمية املجتمع».

الصراف :تطوير الصيدلية والحوادث في «األميري»
| كتب سلمان الغضوري |
كشفت مديرة املستشفى األميري
ال��دك�ت��ورة أف��راح ال�ص��راف ع��ن «ع��دد
من التطورات في املستشفى األميري
م �ن �ه��ا إج � � ��راء ت �ح��دي��ث ل�ل�ص�ي��دل�ي��ة
ال�خ��ارج�ي��ة ،واف�ت�ت��اح ع��دة شبابيك
ل � �ص� ��رف األدوي � � � � ��ة ف � ��ي ال �ص �ي��دل �ي��ة
بحيث يتم تخفيف إنتظار املرضى
فيها ،كما قمنا ك��ذل��ك بعمل جديد
ف� ��ي ق� �س ��م ال � � �ح � ��وادث وه � ��و ال ��رب ��ط
االلكتروني وإيصال شبكة اتصال
في ما بني الحوادث واملختبر بهدف
وص��ول التحاليل الطبية للمرضى
ب �ش �ك��ل أس � � ��رع ل� �ل� �ع� �ي ��ادات ،ب�ح�ي��ث
ي �ت��م ت�س�ه�ي��ل ال �ع �م��ل ع �ل��ى ال�ط�ب�ي��ب
واملريض .وقمنا أيضا بعمل نظام
ج��دي��د لالهتمام بمرضى ال�ح��االت
السيئة أو الذين يحتاجون للدخول
ل �ل �ط �ب �ي��ب ب �ش �ك��ل اس � � ��رع ع� ��ن ب�ق�ي��ة

افراح الصراف

الحاالت املرضية ،فهذا النظام يعد
مهما وج �ي��دا وي�س��اه��م ف��ي تطوير
ال�خ��دم��ة ال�ص�ح�ي��ة ب�ق�س��م ال �ح��وادث
باملستشفى األميري».

وأض��اف��ت ال �ص��راف ف��ي تصريح
ل� � � «ال� � � � � ��راي»« :ان ه� �ن ��اك ع � � ��ددا م��ن
اإلن�ج��ازات واألع�م��ال الجديدة التي
ق �م �ن��ا ب��اس �ت �ح��داث �ه��ا م �ن �ه��ا إن �ش��اء

ع � � �ي � ��ادة ل �ل �ت �ث �ق �ي ��ف ح � � ��ول ال �س �ك ��ر
واألمراض التي تنتج عنه ،كذلك تم
إن �ش��اء ع �ي��ادة ج��دي��دة للتشخيص
امل�ب�ك��ر ل�ل��روم��ات�ي��زم وع �ي��ادة أخ��رى
ل� �س� �ي ��ول ��ة ال � � � ��دم ح � �ي� ��ث ت � �ع� ��د ه� ��ذه
ال �ع �ي��ادات ال�ط�ب�ي��ة ج��دي��دة وم�ه�م��ة
ف � ��ي ت ��وف� �ي ��ر ال � �خ ��دم ��ة ال� �ص� �ح� �ي ��ة»،
م�ب�ي�ن��ة أن �ن��ا «ق �م �ن��ا أي �ض��ا ب�ت��وف�ي��ر
الطاقم الفني والطبي والتمريضي
للعيادات».
ون� ��وه� ��ت إل � ��ى أن � ��ه «ي� �ت ��م ح��ال �ي��ا
االن �ت �ه��اء م ��ن ف �ت��رة ال �ت �ع��اق��د ل�ل�ب��دء
ب ��إن� �ش ��اء امل �ب �ن ��ى ال� �ج ��دي ��د ب �ج��ان��ب
املستشفى األميري ،وال��ذي سيضم
مبنى ملواقف السيارات» ،موضحة
أن� � ��ه «س� �ي� �ض ��م أج� �ن� �ح ��ة وع � �ي� ��ادات
خارجية فضال عن أقسام لأمراض
الباطنية واألمراض األخرى وغرف
للعناية املركزة ،كذلك سيكون هناك
عدد من العيادات التخصصية.

