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وزير ال�صحة د .علي العبيدي

د .علي العبيدي وحديث مع د .حممد الزبيد رئي�س رابطة �أطباء القلب الكويتية ورئي�س اللجنة التنظيمية للم�ؤمتر

د .علي العبيدي يق�ص �رشيط افتتاح امل�ؤمتر مع د .حممد الزبيد و د .حممد اجلاراهلل وفي�صل الدو�رسي وفي�صل املطوع

افتتح امل��ؤمت��ر ال��راب��ع لرابطة أط��ب��اء القلب باجلمعية الطبية وال��ث��ان��ي عشر جلمعية القلب اخلليجية

ال �ع �ب �ي ��دي :ت ��وف �ي ��ر ك ��ل األدوي � � ��ة وال �ت �ق �ن �ي ��ات ل �ت �ط��وي��ر اخل� ��دم� ��ات الصحية

�أك��د وزي��ر ال�ص��حة د .عل��ي العبي��دي �أن ال��وزارة تدع��م توف�ير كل الأدوي��ة
والتقني��ات والأجه��زة لتطوير اخلدمات ال�ص��حية� ،س��واء يف تخ�ص���ص �أمرا�ض
القلب �أو غريه من التخ�ص�صات.
وافتتح العبي��دي امل�ؤمتر الرابع لرابطة �أطباء القل��ب باجلمعية الطبية والثاين
ع�رش جلمعية القلب اخلليجية.
و�أ�ض��اف :ان اجلن��ود املجهول�ين من الأطب��اء وامل�س���ؤولني والإداري�ين والفنيني
بال��وزارة ،يعملون لي�لا ونه��ارا يف امل�ست�ش��فيات وي�س��تقبلون املر�ض��ى ،وكل هذه
اجله��ود مل تكن ولي��دة اللحظة و�إمن��ا كانت نت��اج اجتماعات وبحوث ودرا�س��ات،
هدفها يف النهاية التطوير من �أجل مواطن ومقيم �صحيح.
و�أكد �أن دعم ورعاية �ص��احب ال�س��مو الأمري للم�ؤمتر الرابع لرابط��ة �أطباء القلب

د .علي العبيدي ومدير التحرير الزميل ن�ش�أت الدبي�س و�رشح من د .حممد اجلاراهلل

جناح �رشكة ليفازو

باجلمعية الطبي��ة الكويتية والثاين ع�رش جلمعية القلب اخلليجية� ،أمر لي�س بجديد
يف املجال ال�ص��حي ،م�ش�يرا اىل �أن �س��موه لديه الكثري من امل�س��اهمات يف دعم القطاع
ال�صحي على م�ستوى الكويت والعامل.
وقال :يتناول امل�ؤمتر مر�ض��ا يهم اجلمي��ع وعوامل اخلطورة في��ه عديدة ،والتي
منه��ا التدخ�ين واخلم��ول الب��دين والتغذية غ�ير ال�س��ليمة وغريها ،ولذلك ن�س��عى
للت�ص��دي لهذا املر�ض وغريه من الأمرا�ض ،وال ننتظر املري���ض و�إمنا نذهب �إليه من
خالل التوعية ال�صحية والربامج الوقائية وتعزيز ال�صحة وم�شاركة املجتمع املدين
والدخ��ول �إىل املدار�س عن طريق ال�ص��حة املدر�س��ية ،وجمي��ع ادارات الوزارة تعمل
ب�ص��ورة جماعية وكمنظوم��ة متكاملة حتى نخ��رج يف النهاية بنتائ��ج تخف�ض من
الوفيات وترفع من ن�سبة بقاء الفرد.

في�صل املطوع رئي�س جمعية القلب الكويتية

و�أردف العبيدي :ووفقا لآخر الدرا�سات ف�إن هناك تطورا يحدث يف هذا الأمر ،يدل
على اننا نعي�ش يف و�ضع �صحي طيب ،وهو ارتفاع متو�سط الأعمار يف الكويت �إىل 78
�سنة ،وبالتايل هذا االرتفاع يدل على �أن النظام ال�صحي يف الدولة يقدم خدمة جيدة.
و�أ�ش��ار �إىل �أن الكويت لديها جمموعة من املراكز املتخ�ص�ص��ة يف القلب ،فبعدما كان
الأمر مقت�رصا على م�ست�شفى الأمرا�ض ال�صدرية فقط ،مت التو�سع مع مرور الوقت ومن
ثم افتتاح مركزي الدبو�س و�ص��باح الأحمد لأمرا�ض القلب وغريهما ،حتى �أ�ص��بح يف
كل منطقة �صحية مركز �صحي للقلب ،مو�ضحا �أن هذه املراكز ال تقدم فقط الت�شخي�ص
والعالج ،و�إمنا الأمور الوقائية والتدخالت اجلراحية والق�سطرة العالجية.
و�أك��د الوزي��ر �أن هناك عمال متوا�ص�لا وجهودا م�س��تمرة لر�ص��د معدل الإ�ص��ابة
ب�أمرا���ض القل��ب ،من خ�لال مركز الإح�ص��اء يف وزارة ال�ص��حة وال�س��جل ال�ص��حي،

في�صل الدو�رسي ود .م�صطفى ر�ضا رئي�س وحدة القلب يف مركز �سلمان الدبو�س للقلب

جناح �رشكة نوفارت�س

مبينا �أنه يتم التوا�ص��ل مع املناطق وامل�ست�ش��فيات واملراكز ال�ص��حية وت�سجيل كل
الإح�ص��اءات والبيانات املتعلقة بالأمرا�ض و�أ�س��باب حدوثها ،م�ض��يفا :على الرغم
من ذلك نحت��اج �إىل عمل وجهد اكرب فيم��ا يخ�ص الت�س��جيل والتخزين ،حتى نتمكن
من خالل ذلك الت�ص��دي لأمرا�ض معينة ،و�أنا متفائل بالو�ص��ول لهذا الأمر الن هناك
كوادر جمتهدة يف الوزارة.
وع��ن التغي�يرات يف املناطق ال�ص��حية ،ق��ال العبي��دي :عدلنا الالئح��ة املتعلقة
باملكاتب ال�ص��حية للعالج باخلارج ،ورتبنا فيها بع�ض الأمور منها حتديد الفرتات
الزمنية لبقاء املكاتب ال�ص��حية ،و�إي�ض��اح معامل تو�ص��يف املهام يف بع�ض املكاتب
ال�ص��حية ،وكما يعل��م اجلمي��ع �أن التغيري وارد وهو �س��نة احلي��اة ،والهدف منه يف
النهاية حتقيق امل�صلحة.
و�أكد �أن مثل هذه امل�ؤمترات ت�ص��ب يف النهاية يف م�صلحة املر�ضى ،وحتقق اهدافا
معينة وتخرج بتو�ص��يات هي خال�صة نقا�شات وبحوث وخربات املتخ�ص�صني ،ما
يوفر ذلك على الوزارة �ش��وطا كبريا ،ون�أخذ منهم اخلال�ص��ة لن�ض��ع خطط الوزارة
التنفيذية لهذه التو�صيات والبدء يف تنفيذها لتحقيق اال�ستفادة منها.
وفيما يتعلق بح�صول خمترب ال�ص��حة العامة بالوزارة على ن�سبة  100يف املائة
يف الكف��اءة من منظم��ة ال�ص��حة العاملية ،ق��ال :دائما نعم��ل على تو�ص��يات منظمة
ال�ص��حة العاملية ب�ضبط املعايري ملراكزنا ال�صحية� ،س��واء كانت خمتربات او مراكز
�أ�شعة �أو م�ست�شفيات �أو غري ذلك ،ونعمل على قدم و�ساق لنكون من الدول املتقدمة،
و�أكرب دليل على ذلك �إ�شادة املنظمة مبخترب ال�صحة العامة يف الكويت ،والذي يعترب
خمتربا مرجعيا يف املنطقة و�أحد املختربات يف ال�شبكة الإقليمية.
وقال وزير ال�صحة ان �أمرا�ض القلب تعترب ال�سبب الأول للوفيات بالكويت ،حيث
متثل �أكرث من  40يف املائة من �إجمايل الوفيات �سنويا.
وق��ال �إن ع��ام � 2014س��جل �إج��راء ما يق��ارب  4200ق�س��طرة قلب ت�شخي�ص��ية
وعالجية و�إج��راء  335عملية ق�س��طرة قل��ب فورية باملركز ،ف�ض�لا ع��ن الإجراءات
والعمليات اجلراحية الأخرى ملر�ضى القلب.

جناح �رشكة علي عبدالوهاب املطوع

(ت�صوير :وداد ال�شيخ)

س � � � �ف� � � ��ارة ال � � �ك � � ��وي � � ��ت ف� � � ��ي األردن حت� � �ت� � �ف � ��ل ب� � � ��األع� � � �ي� � � ��اد ال � ��وط � �ن � �ي � ��ة

ال�سفري ال��دك��ت��ور ح��م��د ال��دع��ي��ج ورئ��ي�����س ال�����وزراء الأردين الأ���س��ب��ق في�صل ال��ف��اي��ز ورئ��ي�����س جمل�س ال��ن��واب الأردين
امل��ه��ن��د���س ع��اط��ف ال���ط���راون���ة و���س��ف�ير الأردن ال�����س��اب��ق ل���دى ال��ك��وي��ت ج��م��ع��ة ال��ع��ب��ادي خ�ل�ال ق��ط��ع ك��ع��ك��ة احل��ف��ل

اقام��ت �س��فارة دول��ة الكوي��ت ل��دى الأردن
حفل ا�س��تقبال مبنا�س��بة العيد الوطن��ي الـ54
والذكرى الـ 24ليوم التحرير ،مب�شاركة عدد من
كبار امل�س���ؤولني يف احلكومة الأردنية ور�ؤ�س��اء
وممثل��ي البعث��ات الديبلوما�س��ية العربي��ة
واالجنبي��ة املعتم��دة يف اململك��ة .كم��ا �ش��ارك يف
احلف��ل �شخ�ص��يات ر�س��مية و�ش��عبية �أردني��ة
وطلب��ة ومواطن��ون كويتي��ون و�أركان �س��فارة
الكويت.
ورفع �سفري دولة الكويت لدى الأردن الدكتور
حم��د الدعي��ج به��ذه املنا�س��بة ا�س��مى الته��اين
وخال�ص التربيكات �إىل �س��مو امري البالد ال�شيخ
�ص��باح الأحمد ،و�س��مو ويل العهد ال�شيخ نواف
الأحم��د ،و�س��مو ال�ش��يخ جاب��ر املب��ارك رئي�س
جمل�س الوزراء وال�شعب الكويتي.
وقال ال�س��فري الدعيج ان «دولة الكويت وهي
حتتف��ل باعياده��ا الوطنية ف�إنها حتتفل اي�ض��ا
ب�س��نوات م��ن االجناز والنه�ض��ة الت��ي حتققت
يف ظل القي��ادة احلكيمة والتوجيهات ال�س��ديدة
حل�رضة �صاحب ال�سمو امري البالد».

ال�سفري الدكتور حمد الدعيج و�أع�ضاء ال�سفارة

