الدقباسي :اليجوز منع سفر الكويتي
على مديونية أقل من  1000دينار

ق��دم النائب علي الدقباسي اقتراحا
بقانون عدم جواز إصدار أمر منع السفر
على املدين الكويتي إن كان مبلغ الدين
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ألف دينار فأقل
م��ن ج��ه��ة اخ���رى ق���زم ال��ن��ائ��ب علي
الدقباسي اقتراحا باستحقاق موظفي

القطاع النفطي امل��ك��اف��أة املالية املقرة
للخاضعني لقانون التأمينات وقانون
علي الدقباسي
معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني
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خالل دور االنعقاد الثالث

عزى نظيريه في أفغانستان بضحايا انفجار ننغرهار

الغامن يهنئ الفارس اخلرافي بجائزة الرعاية الصحية  144 ..سؤا ًال و 65اقتراح ًا برغبة وإقرار  3قوانني
أفضل رياضي بالقارة اآلسيوية
وجه رئيس مجلس األم��ة مرزوق
الغامن خالص التهاني للفارس البطل
علي اخلرافي مبناسبة حصوله على
جائزة أفضل رياضي بالقارة اآلسيوية
 عن دورة األلعاب اآلسيوية  -جاكرتا.2018
ك��م��ا ب��ع��ث رئ��ي��س م��ج��ل��س االم���ة
م��رزوق الغامن ببرقيتني إل��ى رئيس
مجلس الشيوخ األفغاني فضل هادي
مسلميار ،ورئيس البرملان األفغاني
مير رح��م��ن رحماني عبر فيهما عن
خ��ال��ص ال���ع���زاء وص����ادق امل��واس��اة
بضحايا اإلنفجار ال��ذي وق��ع في أحد
املساجد في والي��ة (ننغرهار) شرق
أفغانستان وأسفر عن سقوط عدد من
الضحايا واجلرحى.
واع����رب ال��غ��امن ف��ي ب��رق��ي��ت��ه عن
اس��ت��ن��ك��اره ال��ش��دي��د ملثل ه��ذا العمل
اإلرهابي الشنيع مؤكدا تضامنه التام
مع الشعب االفغاني الصديق

املادة  15من الدستور الكويتي تنص
على أن الدولة تعنى بالصحة العامة،
ومن هذا املبدأ فقد شغل امللف الصحي
والرعاية الصحة وتطوير املنظومة
الصحية ح��ي��زًا ك��ب��ي��رًا م��ن اهتمامات
النواب.
ووفق تقرير «شبكة الدستور»  ،فقد
ركز النواب خالل دور االنعقاد الثالث
على محاور عدة في هذا امللف ب��دءًا من
خطط احلكومة بشأن الرعاية الصحية
أو التأمني الصحي على املتقاعدين مرورًا
مبطالباتهم بإنشاء املستشفيات اجلديدة
وانتهاء مبلف العالج باخلارج الذي حاز
جانبًا كبيرًا من االهتمام النيابي.
وظهر ه��ذا التركيز النيابي بشأن
امللف الصحي من خالل تقدمي أكثر من
 144س��ؤالاً من إجمالي ع��دد األسئلة
املقدمة في الدور الثالث ،باإلضافة إلى
 65اقتراحً ا برغبة شملت أوجه تطوير
الرعاية الصحية كافة ،باإلضافة إلى
إقرار ثالثة قوانني.
 3قوانني
في سياق االهتمام النيابي بصحة
املواطنني مت إقرار  3قوانني تهتم بالشأن
الصحي وهي قانون الصحة النفسية
والتأمني الصحي على األجانب وتعديل

مرزوق الغامن

ال� �ع� �ت� �ي� �ب ��ي« :األش � � �غ� � ��ال»
أه�م�ل��ت ط��ري��ق ال�ف�ح�ي�ح�ي��ل
وأصلحت طرق أقل أهمية
قال النائبخالد العتيبي انه ال ميكن السكوت على
إهمال وزارة االشغال وعدم مباالتها في سرعة إصالح
ال��ط��رق ف��ي ال��وق��ت املناسب وع��دم تعطيل مصالح
املواطنني
وأض���اف العتيبي وزارة االش��غ��ال تركت طريق
الفحيحيل السريع دون إصالح مع انه األكثر تضررا
وقامت باصالح طرق اخ��رى ليست ب��ذات الضرر ثم
انتبهت متأخرة جدا وب��دأت بإصالحه في وقت غير
مناسب

قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء
والتغذية فيما يتعلق بإنشاء املختبرات.
الصحة النفسية
واف��ق املجلس في جلسة  30يناير
 2019على قانون رقم  14لسنة 2019
في شأن الصحة النفسية.
ويهدف القانون إلى حماية املريض
النفسي وح��ق��وق��ه ف��ي رع��اي��ة صحية
سليمة تضمن احترام آدميته وإرادت��ه
وحقه ف��ي تلقي ال��ع�لاج وف��ق املعايير
الطبيعة السليمة ،خاصة ف��ي ظ��ل ما
يشهده الطب النفسي من تطور كبير
في اآلون��ة األخيرة ،إذ توافرت وسائل
عالجية متعددة تسمح بعالج هؤالء
املرضى وشفائهم في مدد قصيرة ،كما
تغير مفهوم العالج النفسي ،ليصبح
هدفه األساسي عالج املريض ،وإعادته
إلى املجتمع واالنخراط فيه ،وليس عزله
أو إقصاءه بإيداعه في املنشآت النفسية.
ويسري القانون على منشآت الصحة
النفسية ،وق���د ح���ددت ت��ل��ك املنشآت
باملستشفيات املتخصصة ف��ي الطب
النفسي س��واء أكانت عامة أم خاصة،
وأق��س��ام الطب النفسي باملستشفيات
العامة واخلاصة ،واملراكز والعيادات
املرخص لها بالعمل في مجال الصحة

النفسية.
وي���ل���زم ال��ق��ان��ون ك���ل م��ن��ش��أة ب��أن
حتتفظ مبلف خاص لكل مريض نفسي
يتضمن البيانات اخلاصة به ،وال يجوز
االط�لاع على ه��ذا امللف إال في األح��وال
التي يجيزها ال��ق��ان��ون ،وتنص امل��ادة
( )4إنشاء املجلس التنسيقي للصحة
النفسية على أن يكون في وزارة الصحة
ويشكل املجلس بقرار من وزير الصحة.
ويجيز القانون وفقًا للمادة ( )10ألي
من الوالدين أو الوصي أو القيم تقدمي
طلب لفحص امل��ري��ض النفسي ناقص
األهلية بإحدى منشآت الصحة النفسية
وي��ج��وز ألي منهم أن يطلب خروجه
إال إذا انطبقت على امل��ري��ض ش��روط
الدخول اإللزامي ،وفي هذه احلالة تتبع
اإلجراءات املقررة في هذا الشأن.
ونصت امل��ادة ( )13على عدم جواز
إدخال أي شخص إلزام ًيّا للعالج بإحدى
منشآت الصحة النفسية ،إال مبوافقة
طبيب متخصص ف��ي ال��ط��ب النفسي،
ووج����ود ع�لام��ات واض��ح��ة ت���دل على
مرض نفسي شديد ،وذلك في احلالتني
التاليتني:
 - 1وج���ود اح��ت��م��ال ت��ده��ور شديد
وشيك للحالة النفسية.

 - 2إذا كانت أعراض املرض النفسي
متثل تهديدًا جد ًيّا ووشيكًا لسالمة أو
صحة أو حياة املريض أو اآلخرين.
واشترطت املادة ( )28بألاّ تزيد مدة
تطبيق نظام األوامر العالجية املجتمعية
على ستة أشهر ،وال يجوز جتديدها ملدة
أخرى إال بقرار من املجلس التنسيقي.
ونصت املادة ( )36على أنه ال يجوز
تقييد حرية املريض جسد ًيّا أو عزله بأي
وسيلة دون اتباع اإلجراءات الفنية التي
حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون،
وتأكيدًا ألهمية وضع الضمانات الكافية
لعدم التعدي على حرية املريض بشكل
خاص.
وأناط القانون في املادة ( )37بوزارة
الصحة إنشاء مراكز إي��واء الستقبال
املرضى الذين ال تستدعي حالتهم البقاء
في املنشأة ويرفض أهلهم استقبالهم أو
ال يقومون بحسن معاملتهم كأن يقوموا
بإيذائهم أو استغاللهم أو لتقدير الطبيب
حاجتهم للبقاء بها كمرحلة مؤقتة بحيث
يتاح لهم فرصة احلياة بوسط املجتمع،.
كما نصت املادة في الفقرة األخيرة منها
جواز إحالة أي من املرضى إلحدى دور
الرعاية االجتماعية أو مراكز اإلي��واء
التابعة ألي جهة حكومية.

دعوات برملانية إلعادة الكويتيني من لبنان

ريا�ض عواد

خالد العتيبي

دع����ا ع����دد م���ن ال���ن���واب
احل��ك��وم��ة للتحرك وإج�ل�اء
الكويتيني من لبنان ج��راء ما
يشهده من حركة احتجاجات
واسعة.
ف��ق��د ط��ال��ب رئ��ي��س جلنة
اخلارجية البرملانية النائب
الدكتور عبدالكرمي الكندري
وزارة اخل��ارج��ي��ة بتسهيل
إج�����راءات إج�ل�اء مواطنينا
العالقني ف��ي لبنان وتوفير
النقل اآلم���ن لهم إل��ى املطار

وإب��ق��اء اخل��ط��وط الساخنة
متاحة على مدار الساعة لتلقي
اتصاالتهم.
ب��دوره دع��ا النائب أسامة
الشاهني احلكومة إلى ترتيب
إج�ل�اء امل��واط��ن�ين م��ن لبنان
الشقيق بدل االكتفاء بدعوتهم
للحيطة واحلذر.
وق����ال ال��ش��اه�ين إن أم��ن
املواطنني وسالمتهم فوق كل
اعتبار مادي أو سياسي ،داعيا
الله أن يحفظ الكويتوشعبها
من كل مكروه

اسامه الشاهني

عبدالكرمي الكندري

