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عاهات عربية
ال أعلم متى قيل مثل »كل ذي عاهة 

جبار« وال على من قيل وما هو 
اجلبروت الذي شاهدوه وملسوه من 

صاحب تلك العاهة وما عاهته وسببها؟
كل تلك التساؤالت التي ال أعلم اجابتها 

والتي سيستغرب بعضكم ما هو الهدف 
منها سأبررها لكم وهو تخوفي من 

أصحاب العاهات حتى ال نقترب منهم 
أو نتعامل معهم.

ولو حاولنا معرفة أصحاب العاهات في 
التاريخ القدمي لوجدنا أن أشهرهم على 
اإلطالق هو جنكيز خان الذي عاث في 

األرض فسادا حتى وصل أذاه الى كتب 
العلم التي رماها في نهر دجلة والفرات 

وكما يقال ان عاهته اجلسدية هي العرج 

في أحد قدميه.
ولو نظرت اليوم حلال األمة العربية وما 
يفعله بعض احلكام العرب في شعوبهم 
وفتشت عن أي عاهات جسدية بهم فلن 

جتدها فنحن نراهم في كامل صحتهم 
وعافيتهم وكأن املرض ال يعرفهم 

نهائيا!
ولكن بسبب اجلبروت والظلم والقمع 
فمن املؤكد أن تلك العاهات التي يجب 
أن تتوافر بهم هي عاهات غير ظاهرة 

للعيان وحتما أنها عاهات من نوع آخر 
فكل مرض نفسي يعتبر عاهة.

قد جند أن هناك من يستطيع أن يعالج 
العاهات السابقة ولكن هناك عاهة 

احلماقة التي قال عنها املتنبي:

لكل داء دواء يستطب به
إال احلماقة أعيت من يداويها

ولكن عاهة احلماقة ال يوجد لها عالج 
إال البتر، فالعظمة التي تعتبر عاهة 

العاهات كانت تتملك القذافي وحسني 
وعبداهلل صالح وزين العابدين لم تعالج 

إال بذهاب ملكهم وإذاللهم فمتى يعي 
بشار األسد أنه صاحب عاهة ويعالج 
نفسه قبل أن يصبح مصيره مصير 

من سبقه من احلكام العرب الذين 
عاجلتهم شعوبهم بالثورات والعزل.

أدام اهلل حكامنا العرب خالني من 
العاهات املرضية والنفسية وال دام من 
يريد أن يتكسب بعاهاتهم على حساب 

شعوبهم.

»أسيكو«  أقامت حملتها للتبرع بالدم

خالل الفري���ق الطبي المتميز 
من بنك ال���دم الكويتي والذي 

قدم الرعاية للمتبرعين.

تجدر االش���ارة الى ان هذه 
الحملة تمت على مستوى عال 
من العناي���ة الطبية وذلك من 

نظم���ت ش���ركة أس���يكو 
للصناعات حملة للتبرع بالدم 
لموظفيها بالتعاون مع بنك الدم 
الكويتي وذلك في مقر الشركة 

الرئيسي.
 حيث ش���هدت هذه الحملة 
اقب���اال كبي���را م���ن المديرين 
والعاملين في الشركة بمختلف 
إداراته���ا وقطاعاتها، وان دل 
هذا على شيء فإنما يدل على 
روح المس���ؤولية التي يتمتع 
به���ا موظف���و اس���يكو تجاه 

المجتمع.
من جانبها، واشادت مديرة 
مدراء العمليات م.غصون الخالد 
بهذه الخطوة المهمة والتي تعبر 
عن مدى إلتزام الشركة بدورها 
المجتمع حيث قالت ان  تجاه 
اس���يكو للصناعات تس���عى 
المجتمع  ف���ي  لتعزيز دورها 
من خالل ه���ذه الخطوة وعدة 
خطوات مقبلة تهدف لدعم الدور 
االنساني للشركة بجانب الدور 
االساسي الذي تلعبه في العملية 

التنموية بشكل عام.

جانب من حملة التبرع بالدم لشركة أسيكو

ناقش زيادة عدد سيارات اإلسعاف واقتراح البدائل املناسبة لضمان جودة اخلدمة

مجلس الوكالء أوصى بترتيب األولويات وحتديد 
برنامج عمل »الصحة« خالل الفترة املقبلة

ال���وكالء  ناق���ش مجلس 
ب���وزارة الصحة برنامج عمل 
الوزارة خ���الل الفترة املقبلة 
وحتديث األهداف مبا يتناسب 
مع املرحلة املقبلة في تطوير 
اخلدمات الصحية واالستمرار 
ف���ي تنفيذ م���ا كان مقررا لها 
وفق خط���ة التنمية الصادرة 
مبوجب القانون رقم 9 لسنة 
2010، واتفق املجلس على ان ما 
يضعه من أهداف يجب ان يكون 
وفق سياسات عمل مستمرة 
ودائمة وال يتعلق بأشخاص 
وامنا بسياسات وكان املجلس 
قد عقد اجتماعه صباح أمس 
برئاسة وزير الصحة د.علي 

العبيدي.
وناق���ش املجل���س خالل 
االجتماع املعوقات التي تعيق 
العمل وال جتعله يسير بالشكل 
املطلوب، وبحث ما اذا كان األمر 
يتطلب إعادة صياغة للخطط 
وحتدي���ث للبرامج مبا يؤدي 
الى س���هولة اجنازها، وكذلك 
استحداث برامج جديدة ضمن 
ف���ي املرحلة  التنمية  خط���ة 
القادمة مث���ل برنامج رعاية 
كبار السن وncd وغيرها من 
البرامج الطموحة التي تسعى 
اليها الوزارة من اجل تطوير 

خدماتها.
كما أوصى املجلس بضرورة 

ترتيب املتطلبات خالل الفترة 
القادم���ة واحملددة ب� »ش���هر 
ونصف« لكي يتسنى عرضها 
ال���وزراء بحيث  على مجلس 
الوزارة  يكون برنامج عم���ل 
جاهزا الجتماع املجلس املقبل، 
كما متت مناقش���ة زيادة عدد 
سيارات االس���عاف واقتراح 
البدائل املناسبة لضمان جودة 

اخلدمة.
وف���ي جان���ب تبس���يط 
اإلجراءات وس���هولة ويس���ر 
تقدمي اخلدمة، ناقش املجلس 
امكانية تطوير العمل بالعيادات 
اخلارجية باملستشفيات على 
ان يتم هذا االجناز خالل فترة 

الثالثة أشهر القادمة، كما ناقش 
فكرة فتح عيادات لكبار السن 
الباطنية ووضع  اقس���ام  في 

اآللية املناسبة لتطبيقه.
واستعرض املجتمعون أيضا 
آلية صرف الدواء باملستشفيات 
واملراكز الصحية وحتديث اآللية 
احلالية مبا يتوافق مع متطلبات 
كل مركز ومستشفى من األدوية 
وتغطية جميع املتطلبات وفق 
احلاج���ات الفعلية له، بحيث 
تكون آلية الصرف الكترونية 
وبي���ان احلاج���ة والنق���ص 

للتغطية فورا.

حنان عبدالمعبود  ٭

يضم 19 غرفة توليد وغرف عمليات وإفاقة وعناية باملواليد

املهندي: افتتاح جناح الوالدة اجلديد 
مبستشفى اجلهراء ضمن مشاريع التأهيل اجلارية

مساواة االختصاصيني االجتماعيني بالنفسيني
 في »بدل إكلينيكي« قريبًا

سيرفعها الوزير العبيدي إلى الديوان بعد االنتهاء من دراستها

حملة »كان« تقدم نصائح غذائية يومية 

وعد وزير الصحة د.علي 
االختصاصي���ني  العبي���دي 
االجتماعي���ني التابعني إلدارة 
اخلدمة االجتماعية واملناطق 
الصحي���ة مبس���اواتهم م���ع 
االختصاصي���ني االجتماعيني 
العاملني في قسم  والنفسيني 
اخلدمة النفسية االكلينيكية في 
مستشفى الطب النفسي والذين 
يحصلون على بدل »اكلينيكي«، 
وسيتم رفع مطالبهم الى ديوان 
اخلدمة املدنية قريبا القرارها 

وتفعيلها.

 جاء هذا بعد أن اس���تقبل 
وزير الصحة د.علي العبيدي 
ووكيل وزارة الصحة املساعد 
الفني���ة د.خال���د  للش���ؤون 
السهالوي وبحضور مدير ادارة 
الصحة االجتماعية د.يعقوب 
الكندري عددا من اختصاصيي 
اخلدم���ة االجتماعية التابعني 
إلدارة الصح���ة االجتماعي���ة 
باملناطق الصحية واملستشفيات 

واملراكز الصحية
واستمع الوزير د.العبيدي 
خالل لقائه الفنيني إلى توضيح 

ال���دور الفني ال���ذي يقوم به 
اختصاصيو اخلدمة االجتماعية 
الصح���ة  إلدارة  التابع���ني 
االجتماعي���ة والذين يعملون 
في مختلف املستشفيات كذلك 
املراكز الصحية من خدمات فنية 
ونفسية واجتماعية للمرضى 
وأسرهم بالتعاون مع األطباء 
والهيئة التمريضية، حيث تفهم 
الدور الفن���ي للعاملني وأبدى 
اهتمامه مبطالبهم ومساواتهم 
باالختصاصيني االجتماعيني 
العاملني في قسم  والنفسيني 

اخلدمة النفسية االكلينيكية في 
مستشفى الطب النفسي، والذين 
يحصلون على بدل إكلينيكي، 
علما بأن طبيعة العمل الفني 
هي واحدة في جميع األقسام، 
وجميعه���م يحمل���ون نفس 
املؤهل الدراسي وهي الشهادة 
اجلامعية في علم النفس وعلم 
االجتماع واخلدمة االجتماعية 
من كلي���ة العلوم االجتماعية 

بجامعة الكويت.

عبد الكريم العبداهلل  ٭

كشفت حملة »كان« التوعوية 
ملرض السرطان عن استعداداتها 
لبدء تصوي���ر حلقات برنامج 
)باإلم���كان في رمضان( والتي 
تنظم بالتع���اون مع تلفزيون 
الكويت، حيث سيقدم إرشادات 
صحي���ة تهدف إل���ى التوعية 
الس���ليمة،  الغذائية  بالعادات 
وأوضح بيان للحملة أن البرنامج 
هذا العام في نس���خته الثانية 
سيقدم بشكل مختلف عن العام 

السابق، حيث تقسم كل حلقة إلى 
ثالثة أجزاء، حيث اجلزء األول 
منها يت���م فيه إجراء حوار مع 
ضيوف البرنامج عن موضوع 
احللقة الرئيسي والذي يشمل 
موضوعات متع���ددة تتضمن 
األغذية املفيدة التي لها عالقة 

مبقاومة أمراض السرطان.
وفي اجلزء الثاني يتم عمل 
لقاءات خارج االس���توديو مع 
أشخاص أو بائعني أو جتار لهم 

عالقة بامل���واد الغذائية، بينما 
اجلزء الثالث سيتم فيه تقدمي 
مناذج ألكالت ويتم شرح كيفية 
حتويل مكونات هذه األكلة إلى 
مكونات صحي���ة، وما األنواع 
التي يجب اختيارها وفائدتها 

الصحية لإلنسان.
وأشار البيان إلى أن البرنامج 
سيقدمه اختصاصيو تغذية من 
وزارة الصحة ومعهد دس���مان 
للسكري، وسيستضيف أطباء 

وخبراء في مجال التغذية.
اجلدي���ر بالذك���ر أن ه���ذا 
البرنامج يعتبر أحد أنش���طة 
احلملة التي أطلقتها »كان« في 
إدارة  2012/7/26 بالتعاون مع 
التغذية واإلطعام بوزارة الصحة 
ومعهد دسمان للسكري وبرعاية 
شركة اخلليج للتأمني وجريدة 
األنباء، وتستمر حتى 2012/8/26 

وتصاحبها فعاليات عديدة. 
حنان عبدالمعبود  ٭

افتتح مدير مستش���فى 
اجله���راء د.ش���هاب املهندي 
صباح أم���س اجلناح األول 

باملستشفى واخلاص بالنساء 
والتوليد.

وقال املهندي في تصريح له 

عقب االفتتاح وقيامه بجولة 
داخل اجلناح تفقد فيها جميع 
التي مت ادخالها  التجهيزات 
باجلناح، ورافقه في اجلولة 
رئيس���ة الهيئة التمريضية 
باملستش���فى زه���رة االمام، 
وعدد من العاملني باملستشفى. 
»ان هذا اجلناح يأتي ضمن 
مشاريع التأهيل في مستشفى 
اجلهراء ويشتمل على 19 غرفة 
توليد وغرفة عمليات تابعة 
للجناح وغرفة افاقة باالضافة 
إلى غرف���ة العناية باألطفال 

املواليد.
وأشار املهندي إلى أن جميع 
الغرف مت جتهيزها على حسب 
املواصفات العاملية مثل وجود 

الكمام وغيره.
واجلدير بالذكر أن افتتاح 
اجلناح وج���د أصداء جيدة 
م���ن قبل املرض���ى وذويهم 
مستبشرين بخدمات أفضل 

قادمة.
 ٭حنان عبد المعبود

د.شهاب املهندي متفقدا اجلناح

متابعة إلحدى الغرف احلديثة

سعد المعطش


