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د. هاني النجار  

أعلن مستشفى املواساة اجلديد عن 
زيــارة استشاري األمـــراض العصبية 
ـــرع الـــدكـــتـــور هــانــي  ـــص وحــــــاالت ال
ــاب وذلــك  ــص ــخ واألع الــنــجــار  لقسم امل
ضمن برنامج زيــارة األطباء الدوليني 

للمستشفى. 
وأكد املستشفى أن الدكتور هاني النجار 
الباحث فــي مجال الــعــاجــات اخللوية 

ــراض العصبية وحـــاالت الصرع  ــأم ل
ــي مستشفى  ــاري األعــصــاب ف ــش ــت واس
فيكتوريا امللكي  فــي اململكة املتحدة، 
وميتلك خــبــرات علمية وعملية كبيرة 
في تشخيص وعــاج النوبات الصرعية 
والــنــوبــات التشنجية الغير صرعية 
ــاء املــتــكــرر، إضــطــرابــات  ــم ـــاالت اإلغ وح
الصداع والصداع النصفي، أمراض الدورة 

الدموية املخية والسكتة الدماغية وطرق 
الوقاية منها باإلضافة إلــى تشخيص 
ـــراض التصلب املــتــعــدد وغــيــرهــا من  أم
اضطرابات النخاع الشوكي ومتازمات 
النخاع الشوكي وإعتال اجلذور الشوكية 

واألعصاب الطرفية
وأوضــح املستشفى أن الدكتور هاني 
النجار وهــو عضو اإلحتـــاد البريطاني 

ــاب، عضو اإلحتــاد  ــص ألطــبــاء املــخ واألع
اإليرلندي ألطباء املخ واألعصاب وعضو 
الهيئة الدولية ملكافحة الصرع باإلضافة 

إلى عضو اإلحتاد األمريكي للصرع.
وبــني املستشفى أن الــدكــتــور هاني 
ــب املــخ  الــنــجــار وهـــو مــحــاضــر بعلم ط
واألعــصــاب اإلكلينيكي وباحث مبجال 
العاجات اخللويه اجلزيئية ألمراض املخ 

واألعصاب - إيرلندا وقد رحبت مديرة 
تطوير األعمال والتسويق في مستشفى 
املواساة اجلديد علياء السيد بالدكتور 
هاني النجار مؤكدة أنها من الكفاءات 
العلمية واألكادميية الدولية املتميزة في 
مجال تخصصه وأن زيارته إلى قسم املخ 
واألعصاب في املستشفى ضمن برنامج 
زيــارة األطباء الدوليني للمستشفى تعد 

فرصة جيدة للمرضى ملعاينة حالتهم 
مشيرة إلــى أن مــدة الــزيــارة له ستكون 

يومني فقط 25 و26 سبتمبر احلالي.

ودعت علياء السيد املرضى إلى سرعة 
ــة معاينة  ــوي احلــجــز الفــتــة إلـــى أن أول

احلاالت ستكون وفقا ألسبقية احلجز.

بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية 

»الصحة« تنظم ورشة عمل »إعداد وتطبيق 
خطة العمل الوطنية لتعزيز األمن الصحي«

املطيري: ملتقى »صحة كبار السن« فرصة لتبادل 
اخلبرات واإلطالع على أحدث املستجدات

نظمت وزارة الصحة الكويتية ممثلة 
باملركز الوطني للوائح الصحية الدولية أمس 
األحــد ورشــة عمل بعنوان )إعـــداد وتطبيق 
خطة العمل الوطنية لتعزيز األمن الصحي( 
بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية إلعداد 

خطة التأهب واإلستجابة لكل أنواع املخاطر.
وأكد وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون 
التخطيط واجلــودة الدكتور محمد اخلشتي 
في كلمة خال افتتاح امللتقى ضرورة االطاع 
على أحدث املستجدات والتوافق حول إعداد 
وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز األمن الصحي في 
الباد والتزام الكويت باتفاقية منظمة الصحة 
العاملية للوائح الصحية الدولية التي صدرت 

في عام 2005.
وأضاف اخلشتي أن الــوزارة قامت مؤخرا 
بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية العليا متعددة 
القطاعات فضا عن استحداث املركز الوطني 
للوائح الصحية الدولية في مايو املاضي، 
منوها إلــى أن املــركــز يعمل حتــت اإلشــراف 
املباشر من أعلى سلطة تنفيذية بالوزارة ومبا 
ينعكس إيجابا على سرعة اتخاذ القرارات 
واالستجابة للطوارئ املتعلقة باالمن الصحي.
بدورها قالت رئيس املركز الوطني للوائح 
الصحية الدولية الدكتورة سندس القبندي 
على هامش افتتاح امللتقى أن العوملة لها اثر 
على الصحة وهو مايستوجب ضرورة العمل 

املشترك ملواجهة التحديات التي أفرزتها 
سرعة وسهولة التنقات واالتصاالت حيث 
ميكن للوباء الذي يقع في اقصى مكان بالكرة 
األرضية أن يصل الى العديد من االماكن خال 

فترة قياسية عبر احلدود.
ــذا األمـــر يستدعي  وأكـــدت القبندي أن ه
اتخاذ اإلجراءات الوقائية التي تضمن حتجيم 

خطر الوباء وبالتالي تقليص حجم اخلسائر 
البشرية واالقتصادية.

وبينت أن الكويت كانت من أوائل املوقعني 
على اتفاقية اللوائح الصحية الدولية حيث 
جتسد التزامها فيها بإنشاء مركز وطني حتى 
يكون حلقة وصل بني منظمة الصحة العاملية 

ووزارة الصحة.

أكــد الوكيل املساعد للشؤون 
ــوزارة الصحة الكويتية  الفنية ب
الدكتور عبدالرحمن املطيري أمس 
األحد أهمية امللتقى العلمي حول 
صحة كبار السن املقام بالتعاون 
مع أكادميية الشرق األوسط لطب 
ــه فرصة  الشيخوخة معتبرا ان
ـــاع على  لتبادل اخلــبــرات واالط

املستجدات.
ــور املــطــيــري  ــت ــدك وأضــــاف ال
ــال االفتتاح  فــي كلمة ألــقــاهــا خ
أن امللتقى يتيح كــذلــك الفرصة 
للمناقشات العلمية حول عوامل 
ــددات االجتماعية  اخلطورة واحمل
وتقييم احلالة الصحية والقدرات 

املختلفة لكبار السن.
وقــــال إن املــلــتــقــى ســيــصــدر 
توصيات لاستفادة منها في وضع 
وحتديث سياسات وبروتوكوالت 
الرعاية الصحية املتكاملة لكبار 
السن امتنانا لعطائهم وما قدموه 

للمجتمع.
وأشار إلى أن الوزارة لن تتوانى 
ـــع الــتــوصــيــات موضع  فــي وض
التنفيذ ضمن سياسات واجراءات 
الــرعــايــة الصحية لكبار السن 
ومبا يتفق مع األهــداف والغايات 
العاملية للتنمية املستدامة حتى 
عــام 2030 ذات العاقة بصحة 

كــبــار الـــســـن.   وتــطــلــع املطيري 
الــى تعزيز التعاون العلمي مع 
أكــادميــيــة الــشــرق األوســـط لطب 
ــع وحتــديــث  ــوض الــشــيــخــوخــة ل
البرامج ذات االهتمام املشترك الفتا 
الى ان هناك العديد من التحديات 
املتعلقة بصحة كبار السن ضمن 
ــاور املختلفة لاستراتيجية  احمل
وخــطــة الــعــمــل الــوطــنــيــة بــدولــة 

الكويت لرعاية كبار السن.
ــر ادارة  ــدي مــن جــانــبــه قـــال م
اخلــدمــات الصحية لكبار السن 

باالنابة الدكتور نادر العوضي أن 
امللتقى يهدف الى تبادل اخلبرات 
واالطـــاع على افضل املمارسات 
املعززة لصحة كبار السن وصوال 
الى رفع كفاءة العاملني في تقدمي 
الرعاية الصحية لهذه الشريحة 

الهامة. 
 وأكـــــد الـــدكـــتـــور الــعــوضــي 
أن هـــنـــاك منــــوا مــضــطــردا في 
شريحة كبار السن بني السكان 
وهــو مايستوجب مواكبة النظم 
الصحية للتحديات املتعلقة بتقدمي 

الرعاية املتكاملة لهم ومبستوياتها 
الوقائية والعاجية والتأهيلية 

والتلطيفية.
  وبــني ان تنظيم امللتقى يأتي 
ــــة )الــصــحــة(  ــا مـــن رؤي ــاق ــط ان
للرعاية الصحية لكبار السن 
واستراتيجية خطة العمل الوطنية 
متعددة القطاعات والتي شاركت 
بوضعها الــــــوزارات واجلــهــات 
احلكومية واملجتمع املدني وغيرها 
ــات كــشــركــاء رئيسني  ــه ــن اجل م

للوزارة.

248 شكوى  خط البلدية الساخن استقبل 
من اجلمهور خالل أغسطس املاضي

إعانة املرضى شاركت القائمة الطبية بكلية الطب 
حملتهم التوعوية لألسرة في »األفنيوز«

أوضـــح التقرير الـــذي أعدته 
إدارة العاقات العامة  ببلدية 
الكويت بــأن عــدد الشكاوي التي 
مت استقبالها عبر اخلط الساخن 
“ 139 “ لقسم الــطــوارئ التابع  
إلدارة اخلدمات العامة وحتويلها 
إلى أفرع البلدية باحملافظات خال 
شهر أغسطس املاضي قد بلغت 
248 شــكــوى وشــمــلــت مــجــاالت 
النظافة العامة )شكاوي وجود 
مخلفات قمامة ،طــلــب حــاويــات 
ــــود قــمــامــة أثـــاث  نــظــافــة ، وج
ــار أمـــام املــنــازل  ــج مستعمل ،أش
ــاوي سقوط  ــك ــات ، ش ــاح ــس وال
)أشــجــار،حــديــد،إطــارات، سقوط 
عامود إنارة،  كثبان رملية ، صخر 
، صلبوخ ( وشكاوي رمــي دفان 
وأنقاض تعيق الطريق وشكاوي 
سيارات ،طراريد ،شاليهات مهملة 
، شكاوي تعدي على أماك الدولة 
فضاً عن تزويد املواطنني بأرقام 

البلدية املختلفة  .
ــى أن أعلى  وأشـــار التقرير إل
معدل للشكاوي التي مت استقبالها 
مــن اجلــمــهــور كــان فــي محافظة  
األحــمــدي حيث بلغ عــددهــا  54  
شــكــوى تلتها محافظة  مبارك 
الكبير 49 شكوى وجاءت محافظة 
ــي املــرتــبــة الــثــالــثــة من  حــولــي ف
حيث عدد الشكاوي والتي بلغت 
47  شكوى فيما جــاءت محافظة 
الفروانية في املرتبة الرابعة من 
حيث عــدد الشكاوي حيث تلقت 
ــــاءت  محافظة  39 شــكــوى وج
العاصمة فــي املرتبة اخلامسة 
من حيث عــدد الشكاوي  التي مت 
تلقيها والتي بلغت 37  شكوى 
فيما جــاءت محافظة اجلهراء في 
املرتبة األخيرة بعدد 22 شكوى 

مت إستقبالها عبر اخلط الساخن .
ــر أن جميع  ــري ــق ــت وذكـــــر ال

الــشــكــاوي الــتــي يتم استقبالها 
عبر اخلــط الساخن “139” من 
قــســم الـــطـــوارئ الــتــابــع إلدارة 
اخلــدمــات يتم إدخالها في جهاز 
احلاسب اآللي ويتم متابعتها من 
قبل موظفي اخلــط الساخن بعد 
توجيهها إلى جهات االختصاص 

في البلدية طبقا للمحافظات .
وأشــار التقرير إلى أن تطوير 
خدمة اخلــط الساخن واالرتــقــاء  
بجودة خدماته مستمرة  تنفيذا 
العليا في  لتوجيهات اإلدارة 
البلدية من أجــل خدمة اجلمهور 
والتواصل معهم من أجل أن يكون 
ــرد فــي املجتمع شريكا في  كــل ف
احلفاظ على بلدنا ملنع أي مظاهر 

سلبية .
وبني التقرير بأن املوظفني في 
اخلط الساخن ال يكتفون بتحويل 
الشكاوي للجهات املعنية بأفرع 
البلدية باحملافظات بل يقومون 
مبتابعتها  حتى يتم التأكد من 

اإلجراءات التي مت اتخاذها بشأنها  
مــن أجــل الــتــواصــل مــع الشاكي 

وإطاعه على تلك اإلجراءات .
وأوضــــح الــتــقــريــر أن خدمة 
اخلــط الساخن تهدف بــأن تكون 
حلقة الوصل بني جهاز البلدية 
ــم في  ــه ــدت ــاع ــس واجلـــمـــهـــور وم
ــاالت الــتــي تقع ضمن  ــج كــافــة امل

اختصاصاتهم .
ولفت التقرير إلى أنه في حال 
وجود احلاالت الطارئة في مختلف 
احملافظات التي تستوجب احلل 
الــفــوري  فإنه يتم حتريك آليات 
ومعدات وعمال اإلدارة للعمل على 
حلها فــورا من أجــل تقدمي أفضل 
اخلدمات وبأقصى سرعة ممكنة 
، إلى جانب التعاون مع مختلف 
املؤسسات احلكومية فــي حالة 
وجود أي طارئ من خال دعمهم 
بآليات وعــمــال البلدية والعمل 
ــد مــن أجل  ــواح بـــروح الــفــريــق ال

حتقيق املصلحة العامة .

تزامنا مع تدشني مشروعها التوعوي باملدارس 
شاركت ادارة التنمية االجتماعية بجمعية صندوق 
إعانة املرضى القائمة الطبية  بكلية الطب وللسنة 
الثالثة على التوالي حملتهم التوعوية لأسرة  والتي 
أقيمت يوم اخلميس املاضي مبجمع األفنيوز  بهدف 
توعية املجتمع صحيا وإجـــراء بعض الفحوصات 
الطبية وتعليم األطفال والترفيه عنهم وحتبيبهم 

باملجال الطبي.
ــن التنمية  ــا م ــدراك ــت ــي هـــذه املــشــاركــة اس ــأت وت
االجتماعية ألهمية املشاركة املجتمعية في تأكيد 
مفهوم املسؤولية املشتركة في مجال تعزيز الصحة 
في الوقت الذي تتوافق فيه اهداف احلملة وفعالياتها 
مع برامج واستراتيجيات التنمية االجتماعية في 
مجال تغيير األمناط الصحية الى سلوكيات صحية 
سليمة  ، والوقاية من األمراض واالكتشاف املبكر لها 

في مراحلها األولى.
وقد متثلت املشاركة في تقدمي الدعم العيني للقائمة 
الطبية تشجيعا من الصندوق لتلك الفئة من أبناء 
الكويت وحثهم على االستمرار قدما ملا يحقق األمن 
الصحي ألفراد املجتمع ومن خال تقدمي االستشارات 
الطبية لرواد املجمع من قبل الدكتور عبدالرحمن لطفي 

رئيس قسم التوعية الصحية بالتنمية االجتماعية 
كما شــاركــت حضانات جمعية صــنــدوق إعانة 
املــرضــى فــي الفعالية  مــن خــال مــشــاركــة أطفال 
احلــضــانــات بــارتــدائــهــم مــابــس أطــبــاء وممرضني 
واستقطاب أطفال املجمع لتعريفهم بدور الطبيب من 
خال فرصة لبس كوت الطبيب وسماعته والتصوير 
في البوث اخلاص وإتاحة فرص لأطفال من الرسم 

والترفيه
واســتــمــرارا للفعاليات فقد شاركت االدارة يوم 
السبت في ختام احلملة التوعوية لأسرة والتي 
نظمتها   القائمة الطبية – كلية الطب مبجمع األفنيوز 
بهدف توعية أفراد املجتمع صحيا وإكسابهم بعض 
املعلومات الصحية والوقائية التي تبني لديهم أمناطا 
صحية سليمة ومتثلت مشاركة التنمية اليوم من 
ــرواد املجمع من  خــال تقدمي االستشارات الطبية ل
قبل الدكتور عبدالرحمن لطفي رئيس قسم التوعية 
الصحية ومــن خــال إقامة بــوث ملختلف إصــدارات 

حضور جماهيري للفعاليةالصندوق من املطبوعات الصحية والتوعوية.
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