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أك��د وزي��ر الصحة الشيخ باسل 
الصباح أمس السبت اهتمام الوزارة 
بجودة الرعاية الصحية وسالمة 
املرضى كأولوية رئيسة ببرنامج 
عمل ال����وزارة واخل��ط��ة االمنائية 

للدولة.
وش���دد ال��ش��ي��خ ب��اس��ل الصباح 
في تصريح ل�)كونا( على هامش 
مشاركته مبنتدى الشرق األوس��ط 
السابع للجودة والسالمة في الرعاية 
ال��ص��ح��ي��ة ب��ال��دوح��ة ع��ل��ى ح��رص 
الوزارة املستمر على تطوير برنامج 

اجل��ودة واالعتماد وسالمة املرضى 
مب��ا يتوافق م��ع أح��دث املستجدات 

واملعايير العاملية.
وأوضح أن ذلك يأتي ايضا ضمن 
التزام ال��وزارة بالتغطية الصحية 
الشاملة واالهداف والغايات العاملية 
للتنمية امل��س��ت��دام��ة ذات العالقة 
بالصحة ورؤية الكويت املستقبلية 

حتى عام 2035.
وأش���اد ب��امل��ب��ادرة اإليجابية من 
جانب وزارة الصحة العامة القطرية 
إلت��اح��ة ال��ف��رص��ة مل��ت��اب��ع��ة أح��دث 

املستجدات العاملية وتبادل اخلبرات 
بني االستشاريني وممثلي املنظمات 
الدولية وتأكيد ال��ت��زام السياسي 
والقيادي رفيع املستوى باجلودة 

والسالمة في الرعاية الصحية.
وأش��ار إلى أنه اجتمع مع وزيرة 
الصحة العامة القطرية الدكتورة 
حنان الكواري على هامش جلسات 
امل��ن��ت��دى الس��ت��ع��راض ال��ع��الق��ات 
األخوية بني البلدين الشقيقني وسبل 
تعزيزها وتطويرها خصوصا في 
املجاالت الصحية اضافة ال��ى عدد 

من املوضوعات التي يناقشها منتدى 
الشرق االوس��ط للجودة والسالمة 

في الرعاية الصحية.
وأع����رب ع��ن ش��ك��ره وام��ت��ن��ان��ه 
لوزيرة الصحة العامة القطرية على 
ك��رم الضيافة ودق��ة التنظيم لهذا 
املنتدى معربا عن ثقته مبا يضمه من 
خبراء واستشاريني ومتخصصني 
أنه سيكون منطلقا لتعزيز تطبيق 
ب��رام��ج اجل���ودة وس��الم��ة املرضى 
وتأكيد االل��ت��زام بها ضمن حقوق 

املرضى.

باسل الصباح: جودة الرعاية الصحية وسالمة 
املرضى أولوية في برنامج عمل »الصحة«

د. الشيخ باسل الصباح خالل لقائه مع وزيرة الصحة العامة القطرية الدكتورة حنان الكواري

الكويت تشارك في افتتاح منتدى الشرق األوسط 
للرعاية الصحية بالدوحة 

افتتح رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية القطري الشيخ 
عبدالله ب��ن ناصر ب��ن خليفة 
آل ث��ان��ي أم��س السبت منتدى 
الشرق األوسط السابع للجودة 
والسالمة في الرعاية الصحية 

مبشاركة كويتية.
وق���ال���ت وزي������رة ال��ص��ح��ة 
العامة القطرية الدكتورة حنان 
الكواري في كلمتها االفتتاحية 
باملنتدى إن “النمو الذي يشهده 
ن��ظ��ام ال��رع��اي��ة الصحية في 
قطر يضعها مبستوى االنظمة 
الصحية االب���رز على مستوى 
العالم”.واضافت “منذ منتدى 
ال��ع��ام امل��اض��ي وح��ت��ى اآلن مت 
افتتاح مستشفى )حزم مبيريك( 
ال��ع��ام وم��رك��ز )س���درة( للطب 
ومركز )نوفر( اجلديد باإلضافة 
الى افتتاح مراكز رعاية صحية 
أول��ي��ة ل��ت��ق��دمي رع��اي��ة عالية 
اجل���ودة للمرضى بالقرب من 

اماكن وجودهم”.
وأش���ارت إل��ى حصول قطر 
ع��ل��ى امل��رت��ب��ة ال25 ألف��ض��ل 
االنظمة الصحية التي تراعي 
سهولة احلصول على الرعاية 
واجلودة حسب منظمة الصحة 
العاملية كما باتت ضمن الربع 
االول ل���ل���دول االف���ض���ل في 
التغطية الصحية العاملية وفي 
املرتبة اخلامسة حسب مؤشر 
)ليغاتوم( للدول املزدهرة في 

العالم.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ال��رئ��ي��س 
التنفيذي ملعهد تطوير جودة 
ال��رع��اي��ة الصحية بالواليات 
امل���ت���ح���دة دي���ري���ك ف��ي��ل��ي في 
كلمته ان الشراكة التي تعقد 
م��ج��ددا ب��ني املعهد ومؤسسة 
حمد الطبية تعتبر مهمة جدا 
لتعزيز مبادرات تطوير اجلودة 
ومواصلة الرعاية من املستشفى 

الى املنزل.
وأش��اد بالتعاون مجددا مع 

مؤسسة حمد الطبية لتقدمي 
منتدى مخصص للقائمني على 
حتسني اجل��ودة للمساعدة في 
التركيز على تطوير وسائل 

جديدة افضل لرعاية املريض.

وق���ام ال��ش��ي��خ ع��ب��دال��ل��ه بن 
ناصر وبحضور وزير الصحة 
الكويتي الشيخ باسل الصباح 
ب��اف��ت��ت��اح امل��ع��رض املصاحب 
للمنتدى )م��ن��ط��ق��ة امل��ع��رف��ة( 

حيث اطلع على أبرز املشاريع 
التي تنفذها الدولة في القطاع 
الصحي بهدف حتسني اجلودة 
والسالمة واألنشطة التعليمية 
التفاعلية.ويشارك في املنتدى 

ال����ذي تنظمه م��ؤس��س��ة حمد 
الطبية ب��ال��ت��ع��اون م��ع معهد 
تطوير جودة الرعاية الصحية 
االم��ري��ك��ي ح��وال��ي ث��الث��ة آالف 
متخصص في الرعاية الصحية 
من مختلف املؤسسات العاملية 
ملناقشة احدث التطورات التي 
ت��س��اه��م ف���ي حت��س��ني جت���ارب 
امل��رض��ى وم��ع��اي��ي��ر ال��س��الم��ة 

واجلودة في الرعاية الطبية.
وي��س��ت��ع��رض امل��ش��ارك��ون 
مواضيع مختلفة ع��ن سالمة 
امل����رض����ى وحت���س���ني ج����ودة 
خ���دم���ات ال��رع��اي��ة الصحية 
وصحة املجتمع وفعالية وقيمة 
اخل��دم��ات ف��ي م��راف��ق الرعاية 
ال��ص��ح��ي��ة وت���دف���ق امل��رض��ى 
ووصولهم الى خدمات الرعاية 
الصحية التي يحتاجونها وذلك 
م��ن خ���الل ج��ل��س��ات وع���روض 
تتناول مختلف ج��وان��ب هذه 

املواضيع.
ويتضمن املنتدى ما يزيد على 
50 محاضرة وورشة تعليمية 
وتدريبية يشرف عليها خبراء 
محليون وع��امل��ي��ون ف��ي علوم 
تطوير الرعاية الصحية الى 
جانب عدد من جلسات البحث 
وال��ن��ق��اش ال��ت��ي ت��ت��ن��اول آخ��ر 
االبتكارات في مجال السالمة 
يشرف عليها خبراء مختصون 

في هذا املجال.
ويضم وفد الكويت املشارك 
ب��امل��ن��ت��دى امل��ق��ام مب��رك��ز قطر 
الوطني للمؤمترات حتت شعار 
)سالمة املريض أوال( برئاسة 
الشيخ باسل الصباح كال من 
م��دي��ر مكتب ال��وزي��ر املهندس 
عبدالعزيز الطشة ومديرة ادارة 
ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة الدكتورة 
رح��اب الوطيان ومدير املكتب 
الفني ال��دك��ت��ور فهد العيسى 
ومديرة إدارة اجلودة الدكتورة 
بثينة املضف والدكتورة هناء 

الغامن من ادارة اجلودة. 

رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ووزير الصحة الكويتي الشيخ باسل خالل افتتاح املنتدى

جانب من جولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بحضور وزير الصحة الكويتي
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خالل افتتاح مؤمتر »مكافحة األمراض املعدية في أمكنة العمل«

النجار: »الصحة« حريصة على تطوير 
البنية التحتية لبرامج مكافحة العدوى

قالت الوكيل املساعد لشؤون اخلدمات الطبية 
األهلية في وزارة الصحة الدكتورة فاطمة النجار 
إن الوزارة حريصة على تطوير البنية التحتية 
لبرامج مكافحة العدوى وتطوير قدرات وخبرات 
العاملني فيها لرفع مستوى األداء واحملافظة على 

سالمة املرضى في املنشآت الصحية. 
 وأضافت الدكتورة النجار في كلمة لها خالل 
افتتاح مؤمتر )مكافحة األم��راض املعدية في 
أمكنة العمل( أم��س السبت إن املؤمتر يهدف 
إلى تثقيف العاملني في مجاالت الصحة بآخر 
املستجدات حول األمراض املعدية كالفيروسات 
اجلديدة وتدريب الكوادر الطبية للتعامل مع 
احل��االت الطارئة عبر استخدام التكنولوجيا 

والتقنيات والبرامج الذكية. 
واع��ت��ب��رت أن ه��ذا امل��ؤمت��ر منصة رئيسية 
للبحث في مجموعة من املوضوعات امللحة في 
مجال مكافحة العدوى ومستجداتها كالعدوى 
اجلرثومية باملنشآت الصحية وأث��ره��ا على 
س��الم��ة اخل��دم��ات ال��ص��ح��ي��ة.  وأش����ارت إل��ى 
أن امل��ؤمت��ر ي��ه��دف أي��ض��ا إل��ى ع��رض احللول 
الطبية املقدمة م��ن خ��الل مشاركة الشركات 
املتخصصة في مجال مكافحة العدوى التي تهم 
املختبرات والعاملني بها وعلماء األحياء الدقيقة 
وموظفي نظم إدارة الصحة والسالمة املهنية 
واملتخصصني ف��ي الرعاية الصحية وعموم 

األطباء وكوادر املهن الطبية.
  وأف���ادت ب��أن ال���وزارة حريصة على إقامة 
مثل ه��ذه امل��ؤمت��رات التي تأتي ضمن برامجها 
لنشر ثقافة احلماية من العدوى كونها تدعم 

منظومة العمل اجلماعي ألوجه املكافحة وتسهم 
بتبادل اخلبرات العلمية والعملية في هذا املجال 
احليوي كما تتيح الفرصة للتعرف على أحدث 

املمارسات الطبية العاملية في هذا املجال.
وم��ن جانبه ق��ال رئيس املؤمتر مدير إدارة 
الصحة املهنية بالوزارة الدكتور أحمد الشطي 
في كلمة مماثلة أن املؤمتر يتضمن 30 ورقة 
علمية وث����الث ورش ع��م��ل وم��ع��رض��ا طبيا 
مبشاركة العديد من اجلهات احمللية واخلارجية 
بهدف حتديث املعرفة باملخاطر التي تواجه 
العاملني باملنشآت الصحية خاصة وكيفية تقييم 

ومتابعة املخاطر البيولوجية في بيئة العمل.
وذك���ر الشطي أن امل��ؤمت��ر يشهد برنامجا 
علميا وأوراق عمل لكوكبة من احملاضرين من 
منظمة الصحة العاملية ووزارات الصحة في 
كل من الكويت والسعودية ومصر إضافة إلى 
محاضرين من كلية الصحة العامة بجامعة 

الكويت وكلية الطب بجامعة االسكندرية.
وأش���ار إل��ى أن ه��ذا امل��ؤمت��ر ي��أت��ي ف��ي إط��ار 
التعاون بني قطاعات وزارة الصحة ممثلة في 
إدارة الصحة العامة التي تدير ورشة عمل عن 
التطعيمات وإدارة منع العدوى التي تدير ورشة 

عمل عن الوخز باالبر.
وأض���اف أن هناك أيضا ورش��ة عمل ثالثة 
تديرها إدارة الصحة املهنية عن حساب املخاطر 
إلى جانب الصحة املهنية واجل��ودة والصحة 
العامة واملختبرات الطبية وق��ط��اع التغذية 
اضافة الى كليتي الطب والصحة العامة بجامعة 

الكويت مع مشاركة من منظمة الصحة العاملية.

د. أحمد الشطيد. فاطمة النجار

جانب من املعرض الطبي

العلي: ال نقص في أدوية مرض السرطان 
أكدت مديرة مركز الكويت ملكافحة السرطان 
التابع لوزارة الصحة الدكتورة خلود العلي أول 
أمس  أن جميع أدوية مرض السرطان متوفرة في 

املركز وال يوجد أي نقص فيها.
ونفت الدكتورة العلي في تصريح صحفي 
ما مت نشره في إح��دى الصحف احمللية حول 
وجود نقص في األدوية مؤكدة أن هذه املعلومات 
غير دقيقة وليس هناك نقص ع��ام في أدوي��ة 

السرطان.
وأض��اف��ت “أن ك���ان ه��ن��اك ن��ق��ص ف��ه��و في 
بعض االدوي��ة احمل��دودة اخلاصة ومت توفيرها 
بشكل عاجل خ��الل االس��ب��وع امل��اض��ي وعطلة 

نهاية األسبوع بالتنسيق مع ال��وزارة وادارة 
املستودعات الطبية”.

وأك��دت ح��رص ال���وزارة واملركز على توفير 
األدوية الالزمة للمواطنني حفاظا على سالمتهم 
وخطة عالجهم ووضع مخزون استراتيجي آمن 
لكل نوع حتسبا ألي طارئ معربة عن استغرابها 
ملا أثير بهذا الشأن خاصة ان “املعلومات التي 

نشرتها أحدى الصحف اليوم غير دقيقة”.
ودعت العلي وسائل االعالم الى “حتري الدقة 
في نقل املعلومة والرجوع الى املصادر الرسمية 
الستسقاء املعلومة الصحيحة” مؤكدة ان ابواب 

املركز مفتوحة ألي استفسار وفي أي وقت.

خالل افتتاح »مؤمتر اجلهراء الرابع لطب األطفال«

رضا: تنظيم املؤمترات يسهم بتطوير األداء الطبي والفني
أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور 
مصطفى رض��ا أول أم��س حرص 
ال����وزارة على تنظيم امل��ؤمت��رات 
التي تساهم بتطوير األداء الطبي 
والفني لتقدمي الرعاية الصحية 

بأعلى معايير اجلودة العاملية.
جاء ذلك في كلمة خالل افتتاح 
)م��ؤمت��ر اجل��ه��راء ال��راب��ع لطب 
األطفال( الذي يقام برعاية النائب 
األول ل��رئ��ي��س مجلس ال����وزراء 
وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح 
وب��ح��ض��ور ن��خ��ب��ة م���ن االط��ب��اء 
ال��ع��امل��ي��ني امل��ت��خ��ص��ص��ني بهدف 
تبادل اخلبرات وعرض كل جديد 
في هذا املجال سواء من الوسائل 

التشخيصية أو احللول العالجية.
وق��ال الدكتور رض��ا إن وزارة 
الصحة حريصة على التطوير 
املستمر للخدمات املقدمة مبجال 
طب األطفال مبا يتفق مع اه��داف 
وغايات رؤية الكويت املستقبلية 

.2035
وأش��ار إل��ى أن املؤمتر سيقدم 
ت���وص���ي���ات م��ن��اس��ب��ة ل��ت��ط��وي��ر 
سياسات وبروتوكوالت الرعاية 
الصحية، مؤكدا أن الوزارة سوف 
تتبنى ه��ذه التوصيات وتعمل 
على تنفيذها ضمن استراتيجيتها 
وب��رام��ج عملها املختلفة.  ومن 
جانبه أكد رئيس الهيئة املنظمة 
للمؤمتر الدكتور فهد العنزي في 
كلمة مماثلة ان املؤمتر سيناقش 
األم���راض الشائعة ب��ني األطفال 
ويطرح املشاكل واحللول بشأنها 
عبر أفكار بارعة تطرح ألول مرة 
نظرا ألهمية املؤمتر الذي حتضره 
جامعات عاملية عريقة إضافة إلى 
جامعة الكويت و25 جمعية نفع 

عام مهتمة باألطفال. 
 وق����ال ال��دك��ت��ور ال��ع��ن��زي إن 
امل���ؤمت���ر س��ي��س��ت��ع��رض أم���راض 
األطفال الشائعة ويتضمن ورشتي 
عمل ألهالي األطفال تتعلق األولى 
ب���أم���راض ال��س��ك��ري وال��ث��ان��ي��ة 
باألمراض النفسية مشيرا إلى أن 
اخلبراء سوف يقومون بالرد على 
استفسارات اجلمهور على مدار 

ثالثة أيام.  
وش���ه���د امل���ؤمت���ر ال�����ذي ي��ق��ام 
حتت عنوان )أح��دث املستجدات 
لألمراض الشائعة عند األطفال( 
تكرمي مجموعة من األطباء الذين 
عملوا لفترات ت��راوح��ت ب��ني 30 
و 40 عاما ف��ي ال��ب��الد وساهموا 

بتطوير الرعاية الصحية فيها.

تكرمي مجموعة من األطباء الذين ساهموا بتطوير الرعاية الصحية في الكويت

 د. مصطفى رضا


