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«املواساة اجلديد» شارك في حملة «الصحة»
للتوعية مبرض التهاب الغدد العرقية القيحية

الفريق الطبي ملستشفى املواساة اجلديد

ش����ارك م��س��ت��ش��ف��ى امل���واس���اة
اجلديد في حملة التوعية مبرض
التهاب ال��غ��دد العرقية القيحية
التي أطلقها املكتب اإلع�لام��ي في
وزارة الصحة حتت شعار «احلني
تقدر» بالتعاون مع أطباء األمراض
اجللدية
وضم الفريق الطبي ملستشفى
املواساة اجلديد املشارك في احلملة
ال��ت��ي استهدفت تسليط الضوء
على املرض باعتباره أحد أمراض
املناعة املزمنة التي تظهر أعراضها
على اجللد وتسبب األلم والتشوه
للمصابني ،وشارك كالً من الدكتور

هشام اخلطيب استشاري ورئيس
قسم األمراض اجللدية والدكتورة
سحر طراب اختصاصي األمراض
اجللدية في مستشفى املواساة
اجلديد في هذه احلملة
وأكد الفريق الطبي للمستشفى
ع��ل��ى أه��م��ي��ة ال��ت��وع��ة الصحية
وتسليط الضوء على هذا املرض
حل��ث م��ن يعانون أع��راض��ه على
طلب امل��ش��ورة الطبية سيما مع
ت��واف��ر ال��ع�لاج��ات اجل��دي��دة التي
تساعد في كبح أعراضه
وأش����ار ال��ف��ري��ق ال��ط��ب��ي إل��ى
أن أهمية تلك احلملة تكمن في

تصحيح املفاهيم اخل��اط��ئ��ة عن
املرض مشيرا ً إلى أن املرض رغم
مظهره وأعراضه التي قد تبدو على
املريض إال أنه مرض غير معد وال
يترتبط بقلة النظافة الشخصية
وه��ذا وق��د ص��رح ك�لاً م��ن االطباء
بأهمية زي����ارة طبيب اجللدية
للفحص .وشكر الفريق اخلاص
من املكتب اإلعالمي التابع لوزارة
الصحة كالً من د .هشام اخلطيب
ود .سحر ط��راب على النصائح
املقدمة باإلضافة إلى تقدمي الشكر
إلدارة مستشفى املواساة اجلديد
على استقبالهم للقيام باحلملة.

خالل ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع أكادميية العلوم احلياتية

البدر« :الصحة» تؤمن بأهمية تطوير
املوارد البشرية كحجر زاوية للتطوير
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العقيل :دولنا العربية قادرة على حتقيق النقلة
التنموية املنشودة في إطار العمل املشترك

العقيل في لقطة جماعية مع املشاركني

الوزيرة مرمي العقيل خالل االجتماع

ت���رأس���ت وزي�����ر ال����دول����ة ل��ل��ش��ؤون
االقتصادية مرمي العقيل االجتماع األول
ملجلس أمناء املعهد العربي للتخطيط في
 2019/2018بحضور مدير عام املعهد
العربي للتخطيط الدكتور ب��در م��ال الله
واألم�ين العام للمجلس األعلى للتخطيط
والتنمية الدكتور خالد مهدي واألعضاء
ممثلي الدولة العربية في مجلس األمناء .
وأش����ارت العقيل ف��ي كلمة لها خالل
االج���ت���م���اع أن ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة متلك
م��ن االم��ك��ان��ات وامل��ق��درات م��ا ميكنها من
مواجهة حتدياتها التنموية وحتقيق النقلة
التنموية امل��ن��ش��ودة م��ن خ�لال مضاعفة
اجلهد والتعاون اجلاد واحلثيث في إطار
العمل العربي املشترك الذي ميثل أحد أهم
وسائلنا لتحقيق تنمية عربية مستدامة
يتكامل م��ن خ�لال��ه��ا االق��ت��ص��اد العربي
وجتتمع فيها اخلبرة وتتوحد في إطارها
اجلهود مبا يحقق الطموحات املنشودة على
كل املستويات .
وأك����دت العقيل أن حت��دي��ات ال��وض��ع
ال��ت��ن��م��وي ل��ل��ع��دي��د م��ن ال����دول العربية
ومايشهده العالم من تفاقم شدة املنافسة
وت��راج��ع الطلب العاملي وت��زاي��د تقلبات
األس��واق يحتم عليها أن تعزز منظوماتها
التخطيطية والتنموية للرقي بأدائها

جانب من االجتماع
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التنموي وحتقيق معدالت عالية من النمو
الشامل التشغيلي واملستدام وذلك ملواجهة
ضغوطات سوق العمل وحتسني رفاهية
املواطن العربي خاصة من خالل تنمية رأس
املال البشري واستثمار الطاقات البشرية

الهائلة التي يزخر بها الوطن العربي .
وذكرت أن املعهد العربي للتخطيط متكن
خالل الفترة املاضية أن يسهم بكل امكاناته
في بناء ال��ق��درات وصقل امل��ه��ارات ودعم
سياسات وثقافة التنمية املستدامة من خالل

اخلشتي« :الصحة» حترص على
تبني أنشطة وبرامج ترفع مستوى
جودة اخلدمات الصحية

قال وكيل وزارة الصحة لشؤون
الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور
عبد الله البدر إن وزارة الصحة
ت��ؤم��ن ب��أه��م��ي��ة ت��ط��وي��ر امل���وارد
البشرية كحجر زاوي��ة للتطوير
بالوزارة ،مؤكدا ً أن وزارة الصحة
ب��دأت بالفعل في بتدريب قيادات
قطاعي تفتيش األدوية والتسجيل
والرقابة كباكورة لهذه املهمة  ،وملا
ميثله ه��ذان القطاعان من أهمية
كبيرة .
جاء ذلك في تصريح صحافي
ل��ه ب��ورش��ة العمل ال��ت��ي أقامتها
وزارة ال��ص��ح��ة ب��ال��ت��ع��اون مع
أكادميية العلوم احلياتية حتت
عنوان “ إدارة التغيير” ،والتي
ق��دم��ت ل��ق��ي��ادات قطاعي تفتيش
األدوي����ة والتسجيل وال��رق��اب��ة
كبداية لتدريب باقي القطاعات
ب��ال��وزارة تباعاً  ،مشيرا ً إل��ى أن

هناك خطة تدريبية ستنفذ في
القريب العاجل .
وأكد البدر أن الورشة تناولت
أهمية التغيير وس��ب��ل إجناحه
السيما في القطاعات احلكومية
وال��ت��ي تسعى إلض��اف��ة خ��دم��ات
مميزة وجديدة في القطاع وذلك
خل��دم��ة املستفيدين م��ن القطاع
اخلاص والقطاع احلكومي في هذا
الصدد.
وذكر أن وزارة الصحة تسعى
دوم�اً إلى التطوير والتحديث في
األن��ظ��م��ة ال��رق��اب��ي��ة حتى تضمن
ومن خالل منظومة متكاملة جودة
اخل��دم��ات املقدمة إل��ى املواطنني
والوافدين .
من جهته قال الرئيس التنفيذي
ألكادميية العلوم احلياتية محمد
ناهس العنزي إن تطوير امل��وارد
البشرية وتدريبها عمل مطلوب

ج���دا ً ف��ي ك��ل امل��ؤس��س��ات بالبالد
السيما وزارة الصحة التي ميتد
عملها ويرتبط بصحة املواطن،
مشيرا ً إلى أن دور أكادميية العلوم
احلياتية في صقل مهارات وخبرات
العاملني في الرعاية الصحية هو
أساس لتمكينهم من تقدمي أفضل
اخلدمات وأحدثها.
ون��وه العنزي إل��ى أن تدريب
قطاعي تفتيش األدوية والتسجيل
وال��رق��اب��ة يعد عمالً م��ن األعمال
امللحة ملا للقطاعني من أهمية كبرى
في وزارة الصحة  ،ومل��ا لهما من
مسؤوليات عظمى تتصل بجودة
اخلدمات املقدمة للمريض  ،مثمناً
سعي وزارة الصحة إلى التطوير
والتحديث ومقدما الشكر ملجموعة
ص��ي��دل��ي��ات روي����ال ال��ت��ي دعمت
تنفيذ هذه الورشة الهامة في إدارة
التغيير.
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ترأست اجتماع ًا ملجلس أمناء املعهد العربي للتخطيط

أعلن عن تكرمي املبادرات الرائدة في مجال سالمة املرضى غد ًا

د.عبد الله البدر في لقطة جماعية مع احلضور

alwasat.com.kw

ج���ودة اخل��دم��ات الصحية
أعلن الوكيل املساعد لشؤون
وضمان سالمتها ،منوها ً الى
التخطيط واجلودة بوزارة الصحة
ان��ه من ضمن ه��ذه البرامج
د.محمد اخلشتي عن جائزة جنمة
تقوم إدارة اجلودة واالعتماد
السالمة للعام  ،٢٠١٨التي ستشمل
ب���دع���م وت��ط��ب��ي��ق ب��رام��ج
تكرمي امل��ب��ادرات الرائدة في مجال
السالمة كنظام التبليغ عن
سالمة املرضى بجميع املؤسسات
األخطاء الطبية واحل��وادث
الصحية ب��دول��ة ال��ك��وي��ت ،مشيرا
العارضة وبرنامج إدارة
إلى أن فعاليات التكرمي اخلاصة
امل���خ���اط���ر ب��امل��ؤس��س��ات
باجلائزة ستقام ي��وم غد في متام
الصحية وبرنامج احللول
الساعة التاسعة صباحاً بقاعة
ال��ت��س��ع��ة ل��ض��م��ان سالمة
ابتسام في فندق ريجينسي.
املرضى ومبادرة اجلراحة
وذك��ر ف��ي تصريح صحافي أن
اآلمنة تنقذ األرواح وغيرها
هذا يأتي إميانا من وزارة الصحة
د.محمد اخلشتي
من البرامج واألنشطة.
بأهمية الدور الذي يقوم به مقدمي
وب�ي�ن أن ه���ذا ال��ت��ك��رمي
اخلدمات الصحية املشاركني بدعم
برامج السالمة باملؤسسات الصحية ،حيث مت يساعد على حتفيز العاملني لدى وزارة الصحة
إطالق جائزة جنمة السالمة في عام  2014لتكرمي على بذل املزيد من اجلهد بتنفيذ برامج السالمة
املتميزين من مقدمي اخلدمات الصحية ويقام هذا وخلق بيئة آمنة وتنافسية في املؤسسات الصحية
للوصول إلى أرقى اخلدمات الصحية ،شاكرا جميع
االحتفال سنويا
وأك���د على ح��رص وزارة الصحة على تبني الفرق املشاركة على جهودهم املخلصة وحرصهم
األنشطة والبرامج التي من شأنها رفع مستوى على تطبيق برامج السالمة.

برامجه املتعددة ويسهم في تعزيز العمل
العربي املشترك ب��رؤى وأف��ك��ار تنموية
معاصرة تستجيب للتحديات وتركز على
األولويات واالحتياجات االمنائية املتجددة
وتواكب تطلعات الدول العربية من خالل
ماتقدمه من خدمات إمنائية متنوعة في
مجاالت بناء ال��ق��درات وامل��ه��ارات والدعم
الفني واملؤسسي واخلدمات االستشارية
املوجهة خلدمة السياسات التنموية وكذلك
ف��ي مجال البحوث وال��دراس��ات العلمية
التطبيقية ونشر الفكر التنموي وتعزيز
تبادل االفكار واآلراء بني متخذي القرار
واملفكرين العرب في مختلف التخصصات
التنموية.

الذايدي  :طبيب زائر أجرى 20
عملية جراحية في األمراض
النسائية مبستشفى العدان
ريا�ض عواد

أعلنت رئيس قسم النساء وال���والدة في مستشفى العدان د.عبير
الذايدي عن استضافة القسم الستشاري املناظير النسائية د.أحمد ثروت
من جامعة عني شمس بجمهورية مصر العربية لعشرة أيام ،حيث أجرى
خاللها  ٢٠عملية جراحية تشمل
مختلف األم��راض النسائية مثل
التليفات الرحمية واستئصال
الرحم عن طريق تقنية املنظار
البطني.
وأك��دت د.ال��ذاي��دي على أهمية
رف��ع مستوى ال��ك��وادر الطبية
العاملة في القسم وتزويدها بآخر
املعلومات واملستجدات العاملية
في تخصص النساء وب��ال��والدة
م��ش��ي��رة ال����ى ان اس��ت��ض��اف��ة
االستشاري تأتي ضمن برنامج
االط��ب��اء ال���زوار امل��دع��وم من قبل
وزارة الصحة.
ودع���ت د.ال���ذاي���دي امل��رض��ى
د.عبير الذايدي
التواصل مع قسم السكرتارية
بقسم النساء والوالدة مبستشفى
العدان ملتابعة برنامج األطباء ال��زوار للقسم في كافة التخصصات
الدقيقة ألم��راض النساء وال��والدة ومواعيد زيارتهم ،مشيدة باهتمام
وزير الصحة د.باسل الصباح ببرنامج األطباء ال��زوار لتقدمي افضل
خدمة للمرضى.

ضمن فعاليات «أسبوع التدريب البيئي امليداني»

«حماية البيئة» تنظم رحلة علمية إلى «أم املرادم» لفريق أصدقاء البيئة
قالت رئيس اجلمعية الكويتية
حلماية البيئة وج��دان العقاب ،
إن��ه وف��ي إط��ار فعاليات (أسبوع
التدريب البيئي امليداني) ضمن
برنامج متكني الناشئة والشباب
وال���ذي تنظمه لطلبة الثانوية
ال��ع��ام��ة واجل��ام��ع��ة للتعريف
بأهمية التوجه للدراسة اجلامعية
ال��ب��ي��ئ��ي��ة ،ن��ظ��م��ت رح��ل��ة علمية
ميدانية لفريق اص��دق��اء البيئة
باجلمعية ال��ى جزيرة أم امل��رادم
تضمنت محاضرات وورش عمل
حول الكائنات البحرية والفطرية
بها وصحة البيئة البحرية وجودة
املياه مبحيط اجلزيرة.
وكشفت العقاب في تصريح
ص��ح��اف��ي أن ال��رح��ل��ة العلمية
امليدانية جلزيرة ام املرادم والتي
انطلقت من القاعدة البحرية في
الفنطاس قدم خاللها رئيس جلنة
حماية احلياة الفطرية باجلمعية
الدكتور مناف بهبهاني شرحا
علميا ح���ول طبيعة اجل��زي��رة
ومكوناتها الفطرية وموائلها
البيئية والكائنات احلية بها فيها،
فضال عن تقدمي شرح عن أهمية
تواجد املركز األمني في منطقة

فريق أصدقاء البيئة

بكر نظرا للحاجة االمنية.
وذك���رت أن الرحلة العلمية
جل���زي���رة أم امل������رادم تضمنت

مشاهدة العينات

م��ح��اض��رة علمية ق��دم��ه��ا وليد
الزكري من معهد الكويت لألبحاث
العلمية حول اهمية الفحوصات

احلقلية ومستعرضا اهم انواعها
درج��ة احل��رارة وامللوحة واالس
الهيدروجيني واألكسجني املذاب

وغيرها التي تعطينا فكرة عن
صحة البيئة البحرية من خالل
قياس جودة املياه فيها.

ولفتت وج��دان العقاب الى ان
فقرات الرحلة امليدانية امتدت
لتشمل شرحا قدمه املقدم عبدالله

ال��ع��ي��س��ى ت���ن���اول خ�لال��ه اب���رز
ادوار خفر السواحل خاصة في
شقها البيئي ال��ى جانب ال��دور

األمني املتميز الذي يسطره خفر
ال��س��واح��ل ف��ي م��ن��ظ��وم��ة األم��ن
البحري في دولة الكويت ،مشيرة
ال���ى ان م��ح��اض��رة دور شرطة
البيئة في حماية البيئة البحرية
اثرت فعاليات برنامج محاضرات
الرحلة العلمية جلزيرة أم املرادم.
وأك���دت وج���دان العقاب على
أهمية التعاون الكبير الذي أبدته
العديد م��ن اجل��ه��ات وال��ق��ي��ادات
وع���ل���ى رأس���ه���ا وك���ي���ل وزارة
الداخلية املساعد للعمليات اللواء
جمال الصايغ على تسهيل مهمة
اجلمعية خالل فعاليات أسبوع
التدريب البيئي امليداني ،مثنية
على عمليات وزارة الداخلية
ل��ت��وف��ي��ر وس��ي��ل��ة ن��ق��ل الع��ض��اء
الرحلة من اخليران الى القاعدة
ال��ب��ح��ري��ة ،م��ش��ي��دة مب��ش��ارك��ة
وم��راف��ق��ة ش��رط��ة البيئة وخفر
ال��س��واح��ل وج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل�ين
واملنسقني من وزارة الداخلية،
وموجهة الشكر ملعهد الكويت
ل�لاب��ح��اث العلمية للمشاركة
مبحاضرة علمية وعلى تعاوناته
املتواصلة واملستمرة مع اجلمعية
الكويتية حلماية البيئة.

