 14محليات
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الصقر :نسعى لتحقيق االستفادة املثلى من املخصصات املالية

 6مشاريع جديدة تبشر بإحداث نقلة في اخلدمة الصحية
حنان عبدالمعبود
عبدالكريم العبداهلل

اختتمت فعاليات املؤمتر
الس���نوي احل���ادي عش���ر
ملشاريع الكويت والذي نظمته
شركة ميد ايست إيكونوميك
دايجست بفندق الريجينسي
بحضور أكثر من  300مشارك
من القيادات واملسئولني من
القطاعني العام واخلاص.
وصرح الوكيل املساعد
للشؤون الهندسية واملشاريع
ب���وزارة الصح���ة م.ناجي
الصقر بأن الكويت مقبلة على
سنوات حافلة باإلجناز ،حيث
ان املؤمتر قد شهد مناقشة
جادة للمشاريع املرتقبة في
الدولة والت���ي تبلغ قيمتها
اإلجمالية ما يقارب الـ 30مليار
دينار موجهة لدعم املشاريع
الضخمة التي ستساهم في
تطوير وحتسني البيئة العامة
في الكويت وباعتبار وزارة
الصحة واحدة من أهم اجلهات
الداعمة للمؤمتر.
وأوضح الصقر ان وزارة
الصحة س���تخطو خطوات
كبيرة نحو حتقيق رؤيتها
املستقبلية ،حيث قدمت خالل
انعقاد املؤمتر  6مش���اريع
صحي���ة بلغ���ت قيمتها ما
يقارب  1.1مليار دينار متمثلة
مبستشفى األميري اجلديد

العبيدي يناقش مشروع الربط اإللكتروني
لقواعد بيانات املرضى بني املكاتب الصحية

د .علي العبيدي والسفير البريطاني ماثيو لودج
م.ناجي الصقر متوسطا بعض احلضور خالل املؤمتر

املؤمتر السنوي
ملشاريع الكويت
شهد مناقشة
جادة ملشاريع تبلغ
قيمتها ما يقارب
 30مليار دينار

ومرك���ز الكوي���ت ملكافحة
السرطان ومستشفى الصباح
اجلديد ومستشفى الفروانية
ومستشفى العدان ومستشفى
األم���راض الس���ارية ،حيث
ستبلغ الس���عة السريرية
اإلجمالية للمشاريع املذكورة
ما يقارب الـ  3500س���رير
خلدمة املرضى.
وأكد ان ال���وزارة تبذل
جه���ودا كبي���رة لتطوي���ر
اخلدمات الصحية واالرتقاء
مبس���توى األداء في املرافق
الصحي���ة وحت���رص على
اس���تثمار كل املخصصات
املالية لتحقيق االس���تفادة

املثلى منها مبا يدفع مسيرة
العم���ل الصحي ف���ي البالد
ويسهم في تلبية احتياجات
املرضى ،حيث تشهد الوزارة
حراكا تطوريا شامال ونقلة
نوعي���ة ب���كل خدماتها مبا
يتماشى مع اخلطة اإلمنائية
للدولة لتحقيق مبدأ العدالة
والش���مولية ف���ي توزي���ع
اخلدم���ات الصحية ،مؤكدا
ان هذا الوضع كما هو مليء
بالفرص فهو في الوقت نفسه
ال يخلو من التحديات التي
ينبغي العمل بجدية للتغلب
عليها مستبشرا مبستقبل
يرقى ملستوى الطموح.

العنزي رئيسا ً للمكتب الصحي بواشنطن
عبدالكريم العبداهلل

اعتم���دت وزارة الصحة
قرارا يقض���ي بندب د.علي
عبدالكرمي العنزي بوظيفة
رئي���س املكت���ب الصح���ي
الكويتي بالواليات املتحدة
األميركية «واشنطن».
ويقض���ي الق���رار الذي
أصدرت���ه وزارة الصح���ة
ب���أن يكون العن���زي ممثل
املكتب الصحي بواش���نطن
وفقا لالئحة العمل باملكاتب

حضر اجتماع اللجنة الصحية الكويتية ـ البريطانية

د .علي العنزي

الصحية باخلارج االخيرة.
وكان وزير الصحة د.علي
العبيدي قد اصدر قرارا في
أكتوبر املاضي يقضي بندب
د.علي العنزي ملحقا صحيا
باملكتب الصح���ي الكويتي
بالواليات املتحدة األميركية
بالعاصمة واشنطن اضافة
الى امللحق الصحي د.خالد
عبدالغني.
اجلدير بالذكر ان د.علي
العنزي استش���اري حاصل
على البورد األميركي والكندي

في كل من :االمراض الباطنية،
واحلساسية ،والربو ،واملناعة.
كم���ا كان يش���غل رئي���س
قسم احلساس���ية واملناعة
مبركز الراش���د للحساسية
واملناعة ،فضال عن انه رئيس
رابطة احلساسية واملناعة
اإلكلينيكي���ة باجلمعي���ة
الطبي���ة الكويتي���ة ،وهو
عضو ممتحن ف���ي البورد
الكويتي للحساسية واملناعة
االكلينيكية مبعهد الكويت
لالختصاصات الطبية.

حض����ر وزي����ر الصح����ة
د .عل����ى العبي����دي اجتماع
اللجنة الصحي����ة الكويتية ـ
البريطانية الذي عقد في فندق
جي دبليو .وتعد هذه اللجنة
جزءا من اتفاق بني حكومتي
الكوي����ت وبريطاني����ا يهدف
لزي����ادة التعاون بني البلدين
في عدة قطاعات تشمل القطاع
الصحي.
وف����ي لقاء حص����ري ذكر
العبيدي أن الهدف من حضوره
هو أن يتابع بنفسه االجنازات
التي حتققت في بعض املشاريع
املش����تركة التي من بينها ،بل
ومن أهمها ،مش����روع الربط

الربط اإللكتروني
يتيح حتويل
املرضى من
الكويت ألي مركز
عاملي

جانب من االجتماع

حاالت ضياع امللفات وخطابات
الضمان البنك����ي والتقارير
التش����خيصية املهمة والذي
عادة ما يؤدي لتأخر ملحوظ
في إجراءات دخول املستشفيات
وبدء مرحلة العالج .موضحا أن
املشروع سيحسن من جتربة
كل من املرضى وأقربائهم ويقلل
تكلفتها بشكل ملحوظ.
وفي خضم مناقشة العديد
من مجاالت التعاون األخرى مع
عدد من املؤسسات العالجية
البريطاني����ة ،أك����د العبيدي
أهمي����ة مثل تلك املش����اريع
لتقدمي رحالت عالجية أفضل
للمرضى.

االلكترون����ي لقواعد بيانات
املرضى بني املكاتب الصحية
ف����ي الكويت وم����ا يزيد على
 200عيادة ومستش����فى في
عدة دول حول العالم تشمل
اململكة املتحدة وأميركا وأملانيا
وفرنسا.
وأض����اف العبيدي أن من
شأن مش����روع الربط هذا أن
يعجل من إج����راءات حتويل
املرضى م����ن الكويت ألي من
تلك املراك����ز العاملية .كما أنه
سيسمح مبش����اركة تقارير
وبيانات املرضى مع اجلهات
املختصة بش����كل أكثر أمانا
وس����رعة عالوة على تقليل

بعد تزايد أعداد املصابني واملراجعني

 2٫250مليون دينار إلنشاء مركز متخصص للغدد الصماء
حنان عبدالمعبود

كش����ف اختصاصي الغدد
الصماء د.عادل رضاء ان عدد
املراجعني لقسم الغدد الصماء
مبركز ش����يخان الفارس����ي
يتضاعف عاما بعد عام حيث
كان في عام  1978عدد املراجعني
 860مريضا ليتضاعف بعد ذلك
في عام  2005الى  24036مريضا
ليصل الى اقصى ارتفاع في عام
 2014ال����ى  .31701وأكد رضاء

د .عادل رضاء

ان من����ذ مت افتتاح املركز في
منطقة الصباح الصحية وقسم
الغدد الصماء باملركز يعمل على
تق����دمي وتطوير خدماته ألنه
يضع نصب عينيه املصلحة
العامة .وكش����ف د.رضاء عن
موافق����ة اجله����ات املختصة
بإنش����اء مرك����ز متخصص
للغدد الصماء ،على أن يحمل
اسم صباح األحمد ،موضحا
أن ه����ذا املركز س����يحل محل
املبنى القدمي ملعهد التمريض

ليكون صرحا صحيا ملرضى
هذا النوع من املرض ،مضيفا
أن اجله����ات املختصة وافقت
بالفعل على إنشاء املبنى ،مؤكدا
أن ذلك مت بعد مالحظة تزايد
أعداد املصابني بالغدد الصماء
وع����دد املراجع��ي�ن باملنطقة
الصحية الذين يشتكون من
الغدد الصم����اء ،الفتا الى انه
مت تخصيص ميزانية للبناء
تقدر مببل����غ مليونني و250
ألف دينار.

«مكافحة الفساد» تزور مرافق «الصحة» ..وتلزم موظفيها بتقدمي إقرارات الذمة املالية
عبدالكريم العبداهلل

دعت وزارة الصحة جميع
موظفيها امللزم��ي�ن بتقدمي
إق����رارات الذم����ة املالية الى
الدخول للموقع االلكتروني
للهيئة العامة ملكافحة الفساد
لتعبئة من����اذج إقرار الذمة
املالية واالتصال على الرقم
 ١٨٥٠٠١١حلج����ز مواعي����د
التسليم .وتضمن خطابها
املوج����ه جلمي����ع قطاعات
الوزارة حتديد الهيئة العامة
ملكافحة الفس����اد في تعميم
وجهته لوزارات الدولة بشكل
عام ،ومنها وزارة الصحة،
املواعي����د التنظيمية لتلقي
إق����رارات الذم����ة املالية من
امللزمني بتقدميها.
وجاء في اخلطاب طلب

تسهيل مهمة
موظفي هيئة
مكافحة الفساد
والرد على
استفساراتهم

الهيئة العامة ملكافحة الفساد
من الشاغلني لوظائفهم قبل
 ٢٩مارس ( ٢٠١٥تاريخ نشر
الالئح����ة التنفيذية) تقدمي
إقراراته����م خالل الفترة من
 ١٧يناير  ٢٠١٦حتى  ٢٨يناير
من العام ذاته ،اما الشاغلون
لوظائفهم بعد ذلك التاريخ
فعليهم تقدمي إقراراتهم خالل
 ٦٠يوما م����ن تاريخ تولي
املنصب.
وبالنسبة لإلقرار النهائي،
فقد دع����ت الهيئ����ة العامة
ملكافح����ة الفس����اد لتقدمي
اإلقرارت خالل  ٩٠يوما من
تاريخ ترك املنصب على ان
تقدم اإلقرارات في مقر الهيئة
الرئيس����ي الكائن مبنطقة
الشامية.
وقد شددت وزارة الصحة

بدورها ،على جميع قطاعاتها
لتسهيل مهمة موظفي الهيئة
العامة ملكافحة الفساد الذين
سيقومون بزيارات من حني
آلخر ل��ل�ادارات واملراقبات
واالقس����ام ومراك����ز العمل
التابعة لوزارة الصحة لطلب
بيانات طبقا الختصاصات
الهيئ����ة بقانون إنش����ائها
والالئحة التنفيذية اخلاصة
بها.
وطلب����ت وزارة الصحة
من جميع قطاعاتها ومرافقها
الرد على جميع استفسارات
موظفي الهيئة العامة ملكافحة
الفساد عند قيامهم بزيارات
الماك����ن العم����ل اخلاص����ة
بال����وزارة والتعاون معهم،
واعطائه����م البيان����ات التي
يطلبونها واملستندات.

بتنظيم مركز فوزية السلطان للتأهيل الصحي بالتعاون مع وزارة الداخلية

 1800شخص شاركوا في سباق  RunQ8على مسافة  10كيلومترات
حنان عبدالمعبود

قالت مديرة مركز فوزية
الس����لطان للتأهيل الصحي
د.إلهام احلمدان ان  RunQ8ليس
مجرد سباق عادي ،وإمنا هو
مبادرة اجتماعية هامة تهدف
الى تعزيز الوعي وحشد الدعم
العادة قضية تأهيل األطفال
في بلدنا ،مضيفة انه «في كل
عام ،يذهلنا مدى الدعم الكبير
الذي نحظى به من داعمينا،
وشركائنا ،ومتسابقينا وحتى
املجتمع احمللي ،ونحن في غاية
االمتنان لكل ش����خص حضر
لدعم هذه القضية الهامة ،حيث
يقدم ري����ع املاراثون لصالح
مركز تقييم وتأهيل األطفال،
وهو مرك����ز تخصصي وغير
ربحي في مركز فوزية السلطان
للتأهي����ل الصح����ي ،ويقدم
الرعاية الشاملة واملتخصصة
لألطف����ال الذي����ن يعان����ون
م����ن اإلعاقات ،ومن مش����اكل
النمو والتطور أو صعوبات
التعلم ،ويقدم كذلك البرامج
واخلطط العالجية املتكاملة
التي تتضمن عدة اختصاصات
منها العالج الطبيعي ،وعالج
النطق واللغة ،والعالج النفسي
والعالج بالعمل.

واضاف���ت احلم���دان ان
مس���افة املاراثون بلغت هذا
العام  10كم ف���ي حتد مثير
وحماسي للرياضيني وهواة
اجلري من بني املشاركني ،حيث
استطاع صاحب أفضل وقت
امتام السباق في أقل من 35
دقيقة ،وقد جاءت ويندي ألريك
في املركز األول في فئة النساء،
تبعتها أبيغاليل بارثاليميو
ومن بعدهما نادية ماياهي في
املركزين الثاني والثالث .أما
في فئة الرجال ،فحاز غريغ
زميبينسكي املركز األول بينما
نال محمد عبداهلل املركز الثاني
وأحرز قدير امينو عبدو املركز
الثالث .وفي فئة الشباب فقد
تصدرت السباق هيلغا كوينت
بني االناث وعبداحملسن العلي
بني الذكور.
وقد انطلق سباق RunQ8
اخلام���س صب���اح امس من
املارينا كريس���نت مبشاركة
 1800ش���خص من مختلف
الفئات والشرائح العمرية،
بتنظيم مركز فوزية السلطان
للتأهيل الصحي ،بالتعاون
مع وزارة الداخلية .وبدعم
شركة اجيليتي ،الى جانب
عدد من املؤسسات والشركات
احمللية ،وبنك برقان ،ومكتب

عدد من املشاركات في السباق

 ASARالروي���ح وش���ركاه
للمحام���اة ،وش���ركة الديار
املتح���دة ( ،)DUCوش���ركة
اوبن وير ،وفندق ومنتجع
جميرا شاطئ املسيلة ،وشركة
صيدليات رويال وذي اثليتس
ف���وت ،وجري���دة اجلريدة،

(محمد خلوصي)

وجري���دة كوي���ت تامي���ز،
ومجلة Good Health Arabia
وتطبيق وموقع  6abeebyو
.EverythingKuwait
واستطاع جميع املشاركني
االستمتاع بالسباق ،حتى اذا لم
يكونوا من هواة اجلري ،حيث

كان بامكان املشاركني املشي
او الهرولة من اجل دعم هذه
القضية املهمة.كما استطاعات
العائالت التي حضرت السباق
االستمتاع بوقت ممتع في قرية
السباق ،حيث تواجد عدد كبير
من األنش����طة املمتعة خالل

السباق شهد مشاركة كبيرة

اليوم ،مبا في ذل����ك اليوغا،
واللياق����ة املتكاملة وعرض
 CrossFitتوضيحي.
وقال احلمدان ان األموال
الت����ي اس����تطعنا جمعها في
الس����نوات السابقة من خالل
 RunQ8ساهمت بشكل كبير

في حتس��ي�ن حياة الكثير من
العائالت ،من خ��ل�ال توفير
الع��ل�اج ال����ذي كان أطفالهم
في أمس احلاجة اليه .ولهذا
الس����بب فنحن نواظب على
تنظيم هذا الس����باق في كل
عام ،فدع����م املجتمع احمللي

هو أمر في غاية األهمية الينا
كمنظمة غير ربحية ،ويلعب
دورا كبيرا في مساعدتنا على
حتقيق رسالتنا املتمثلة بتقدمي
الرعاي����ة املتخصصة لألفراد
من مختلف ش����رائح املجتمع
في الكويت».

