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§القضيبية - مجلس النواب
البرلمانية  التحقيق  لجنة  ] صرح عضو 
المستشفيات  في  الطبية  الخدمات  حول 
أسامة  النائب  الحكومية  الطبية  والمراكز 
يوم  صباح  قامت  قد  اللجنة  بأن  الخاجة، 
 )2017 يونيو/ حزيران   1( الماضي  الخميس 
والتخزين  المشتريات  مركز  إلى  بزيارة 
لالطالع  وذلك  الصحة،  بوزارة  والتوزيع 
على اآللية المتبعة واإلجراءات المعمول بها 
في توزيع األدوية الطبية واللوازم الجراحية 
على مختلف المراكز الصحية والمستشفيات 

في مملكة البحرين.
النائب  برئاسة  اللجنة  أن  الخاجة  وقال 
وصولها  عند  قامت  قد  المعرفي،  محمد 
لوزارة الصحة، باالجتماع مع الطاقم اإلداري 
استمعت  حيث  الجانب،  هذا  عن  المسئول 
اللجنة إلى ردود جانب وزارة الصحة حول 
اللجنة  تعرفت  كما  المالحظات،  من  عدد 
البحرين،  مملكة  في  الدوائي  المخزون  إلى 
المشتريات  مركز  لدى  المتبعة  العمل  وآلية 
فضاًل  الصحة،  بوزارة  والتوزيع  والتخزين 
الوزارة  تتبعها  التي  اإلدارية  اإلجراءات  عن 
المخزون  وسالمة  أمن  على  المحافظة  في 

الدوائي في مملكة البحرين.
بزيارة  قامت  اللجنة  أن  الخاجة،  وذكر 
إلى مستودعات األدوية في مملكة البحرين، 
كما  الطبي،  السلمانية  مجمع  في  والكائنة 
مخازن  في  الرئيسية  األقسام  كافة  زارت 

بالتدابير  قــرب  عن  وتعرفت  األدويـــة، 
ضمان  في  الوزارة  تتخذها  التي  االحترازية 
واللوازم  الطبية  ــة  األدوي وسالمة  أمن 

الجراحية في مملكة البحرين.
أيضاً  قامت  اللجنة  أن  الخاجة،  وأضاف 

بوزارة  الطبية  األجهزة  مركز  إلى  بزيارة 
الصحة، حيث التقت بالمسئولين عن المركز 
وقامت باالستفسار عن عدد من المالحظات، 
كما اطلعت اللجنة على مخزن األجهزة الطبية 
الجديدة، ومخزن األجهزة الطبية المستبعدة.

وتدوين  بمراجعة  ستقوم  اللجنة  أن  وأكد  
والمالحظات  إليها،  الواردة  المالحظات  كافة 
المسئولين  قبل  من  إليها  االستماع  تم  التي 
التي  المالحظات  عن  فضاًل  الزيارة،  أثناء 
تم معاينتها، وذلك في التقرير النهائي لعمل 

الخدمات  حول  البرلمانية  التحقيق  لجنة 
الطبية  والمراكز  المستشفيات  في  الطبية 

الحكومية.
حول  التحقيق  لجنة  أن  بالذكر،  الجدير 
والمراكز  المستشفيات  في  الطبية  الخدمات 
الطبية الحكومية تضم كاًل من النائب محمد 
كاظم  والنائب جالل  للجنة،  رئيساً  المعرفي 
عضويتها  في  اللجنة  وتضم  للرئيس،  نائباً 
وأسامة  البكري  محسن  النواب  من  كال 
فاطمة  والنائب  النعيمي،  وذياب  الخاجة، 

العصفور.
التحقيق  اللجنة  عمل  محاور  وتتضمن 
للمستشفيات  االستيعابية  القوة  مدى  حول 
أسباب  والتحقيق حول  الحكومية،  والمراكز 
اإلجراءات  فاعلية  ومدى  الطبية  األخطاء 
األخطاء  وقــوع  دون  للحيلولة  المتخذة 
الخدمات  تقديم  أثناء  تحدث  التي  الطبية 
للمرضى  االنتظار  فترات  وتقييم  الطبية، 
الطبية  الخدمة  على  الحصول  مواعيد  حول 
وعلى وجه خاص مواعيد العيادات الخارجية 

واألمراض المزمنة.
كما تتضمن المحاور أيضاً تقييم الخدمات 
والمرضى،  للمراجعين  المقدمة  الطبية 
من  عدد  وإلغاء  اختفاء  في  والتحقيق 
األدوية الرئيسة المخصصة لعالج األمراض 
المزمنة، والتحقيق في االستقاالت الجماعية 
البحريني في  الطبي  للكادر  التقاعد  وحاالت 

المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية.

 §مدينة عيسى -
محمد الجدحفصي

األقــــدار  شــــاءت   [
من  ــاًل  كـ جمعت  ــي  ــت ال
نضال  عبدالحميد،  قاسم 
رائد  عبدالحميد، سيدهاشم، 
لصيد  رحلة  في  الصيرفي، 
مساء  ــداق(،  )حـ األســمــاك 
حزيران  يونيو/   ٢( الجمعة 
جزيرة  من  بالقرب   )٢٠١٧
إلى  المحاذية  النعسان  أم 
تفرقهم  أن  فهد،  الملك  جسر 
هذه  بدء  من  سويعات  بعد 
تعرض  بعدما  وذلك  الرحلة، 
القارب الذي يستقلونه لعطل 
مفاجئ، قبل أن تنجح األمواج 
وقلبه  القارب  برفع  العاتية 

رأساً على عقب.
كانت الصدمة كبيرة حينها 
الذين  األربعة  الشبان  على 
السيدهاشم  منهم  استطاع 
ونضال التمسك بالقارب، في 
الصيرفي  رائد  حين تعرض 
صدره  على  ضربة  ــى  إل
اإلمساك  على  القدرة  أفقدته 

بالقارب، في حين لم يستطع 
بالسعي  فقام  تركه  قاسم 
من خلفه إال أن تلك اللحظات 
اختفى  ما  سرعان  العصيبة 

معها االثنان معاً.
التالي  اليوم  صباح  وفي 
وبينما كانت إحدى السيارات 
الحظ  الجسر  على  تمر 
سائقها وجود شخصين وهما 
متشبثان بالقارب، فبادر على 
خفر  بإدارة  باالتصال  الفور 
السواحل التي حضر أفرادها 

بنقل  وقامت  الموقع  إلى 
الشابين إلى المستشفى.

البحث  عمليات  بدء  وبعد 
رائد  الشاب  على  العثور  تم 
الصيرفي متوفياً، فيما التزال 
عن  جارية  البحث  عمليات 

المفقود قاسم عبدالحميد.
شقيق  ــال  ق جهته  مــن 
الشبان  »إن  السيدهاشم: 
خرجوا  أصدقاء  هم  األربعة 
مع بعضهم في رحلة لصيد 
العطل  أن  غير  األســمــاك 
محرك  أصاب  الذي  الفني 
بتسرب  السبب  هو  القارب 
أن  كما  القارب،  لداخل  الماء 
الرياح الشديدة أدت النقالب 

القارب«. 
»انقالب  أن  إلــى  ولفت 
إصابة  عن  أسفر  القارب 
ولم  الصيرفي،  رائد  الفقيد 
بالقارب  يمسك  أن  يتمكن 
بسبب هذه اإلصابة، ومن ثم 
إال  خلفه  بالذهاب  قاسم  قام 
الذي  للقارب  لم يعودا  أنهما 
سيدهاشم  شقيقي  فيه  ظل 

ونضال متمسكين فيه«.

العدد 5384 األحد 4 يونيو 2017 الموافق 9 رمضان 1438هـ

Sunday 4  June  2017 ,  I ssue No .  5384

وفاة شاب برحلة صيد بحرية وإصابة اثنين 
ومفقود مازالت عمليات البحث جارية عنه

الفقيد رائد الصيرفي 

الخياط: أعمال تنفيذ مشروع مركز غسيل 
الكلى تسير وفق الجدول الزمني

§المنامة - بنا 
] أعلن  وكيل شئون األشغال 
وشئون  ــال  ــغ األش بـــوزارة 
العمراني  والتخطيط  البلديات 
أحمد عبدالعزيز الخياط أن نسبة 
االنجاز في تنفيذ مشروع إنشاء 
منطقة  في  الكلى  غسيل  مركز 
الجنوبية  بالمحافظة  الحنينية 
بلغت  الصحة  ــوزارة  ل التابع 

.35%
ويأتي المشروع ضمن الخطة 
االستراتيجية لوزارة الصحة من 
خالل توفير احتياجات المواطنين 
الصحية  والخدمات  الرعاية  من 
والعالجية بمختلف تخصصاتها 
واالرتقاء  تحقيق رضاهم  بهدف 
للمواطن  تقدمها  التي  بالخدمات 
الحياة  جودة  وتحسين  والمقيم 

لهم.
المشروع  أن  الخياط  وأكد 
الزمني  للبرنامج  وفقاً  يسير 
حاليا  يتم  حيث  له،  الموضوع 
استكمال إنشاء الهيكل الخرساني 
للمبنى الرئيسي ومحطة الكهرباء 

مبنى  إلى  باإلضافة  الفرعية 
الخارجية  واألعمال  الخدمات 

ضمن الموقع.
وأفاد بأن مشروع إنشاء مركز 
غسيل الكلى يتم تمويله من قبل 
للتنمية  السعودي  الصندوق 
الخليجي  التنمية  برنامج  ضمن 
دينار   6,085,000 تبلغ  بتكلفة 
وخمس  ماليين  )ستة  بحريني 
بحريني(  دينار  ألف  وثمانون 
قبل  من  ترسيته  تمت  ــد  وق
والمزايدات  المناقصات  مجلس 

للمقاوالت  أرادوس  شركة  على 
والصيانة.

تجدر اإلشارة إلى أن الحكومة 
بتخصيص  قامت  الرشيدة 
اجمالية  بمساحة  أرض  قطعة 
ويتم  مربعاً  متراً   21,550 تبلغ 
البناء على مساحة قدرها 8,854 
متراً مربعاً، حيث يتكون المبنى 
بطاقة  طابقين  من  الرئيسي 
سريًرا،   60 تبلغ  استيعابية 
ويتضمن الطابق األرضي صالة 
وستة  والتسجيل  لالستقبال 
إلى  باإلضافة  خارجية  عيادات 
للتحاليل  ومختبر  العالج  غرف 
وصيدلية  المتخصصة  الطبية 
النتظار  وقاعات  لألشعة  وقسم 
المرضي وغرف لطاقم التمريض 
يتضمن  بينما  مركزي،  ومخزن 
أجنحة  ثالثة  األول  الطابق 
البريتوني  الكلوي  للغسيل 
والغسيل الدموي و جناح للعزل 
لتنقية  محطة  إلى  باإلضافة 
السوائل المستخدمة في الغسيل 
الُكلوي وورشة إلصالح األجهزة، 
إلى جانب مكاتب للهيئة اإلدارية 

المساندة  االداريــة  الخدمات  و 
المياه  كدورات  العامة  والمرافق 
ومحطة الكهرباء الفرعية وغرفة 
تم  كما  خارجي  للحارس وسور 
توفير مواقف مفتوحة للسيارات 
 232 قدرها  استيعابية  بطاقة 

سيارة.
في  روعي  أنه  الخياط  وأكد 
التسهيالت  كل  توفير  التصميم 
المرضى  حركة  لتيسير  الالزمة 
والمترددين من ذوي االحتياجات 
الخاصة وذلك من خالل تخصيص 
ومنحدرات  للسيارات  مواقف 
المداخل،  جميع  من  بالقرب 
إلى تخصيص مصعد  باإلضافة 
قريب من المداخل لضمان سهولة 
االحتياجات  ذوي  وانتقال  حركة 
الخاصة عبر الطوابق وسالمتهم 
مع توفير دورات المياه المناسبة 
األخذ  تم  وأنه  الستخداماتهم، 
التصاميم  في  االعتبار  بعين 
العالمية  الممارسات  أفضل 
توليها  التي  الخضراء  للمباني 
الحكومة والوزارة اهتماًما كبيًرا 

في جميع مشاريع المباني.

أحمد الخياط

 مشاركة البحرين في ختام »أعمال الصحة العالمية«: إنشاء نظم صحية أفضل
في عصر التنمية المستدامة ومعالجة النقص العالمي في األدوية واللقاحات

حول  المداخالت  من  عدد  البحرين  لمملكة  كان  وقد 
ومنها  الجمعية،  أعمال  أجندة  على  الموضوعة  البنود 
فيما يخص موضوع معالجة النقص العالمي في األدوية 
واللقاحات واتاحتها، حيث أكدت الصالح خالل مداخلتها 
لألدوية  الفعالة  ــإدارة  ل أنظمة  وضع  أهمية  على 
والشركاء  المنظمة  بين  التنسيق  وأهمية  واللقاحات، 
كما  األدوية،  في  النقص  في  العالمية  المشكلة  لمعالجة 
رفعت توصياتها لألمانة العامة لمنظمة الصحة العالمية 
المنتجات  وتحديد  األساسية  األدوية  قائمة  بمراجعة 
النقص،  لخطر  المعرضة  الفّعالة  الدوائية  والمكونات 
وتوفير الدعم للدول األعضاء لضمان اتاحة األدوية في 

حاالت الطوارئ.

من  الوقاية  موضوع  حول  مداخلتها  خالل  أّكدت  كما 
العامة  األمانة  توفر  أن  أهمية  على  ومكافحته  السرطان 
المجال  هذا  في  األعضاء  للدول  التقني  الدعم  من  المزيد 
من خالل تحديد االحتياجات واألولويات الوطنية الخاصة 
بالسرطان وتقييمها ومراجعتها، والسيما وأن السرطان 
هو أحد األسباب الرئيسية للوفاة في العالم ومصدر قلق 
العامة. والجدير بالذكر أن  متزايد على مستوى الصحة 
%68 من الدول األعضاء بمنظمة الصحة العالمية والبالغ 
عددهم 194 دولة لديها سياسة واستراتيجية مفعلة في 
مجال الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، وذلك 
لقياس   2015 عام  المنظمة  أجرته  الذي  المسح  حسب 
بوضع  قامت  قد  البحرين  مملكة  وإن  البلدان،  قدرات 

 ،2011 عام  منذ  السرطان  لمكافحة  تنفيذية  خطة وطنية 
باإلضافة إلنشاء السجل الوطني للسرطان.

 وأشارت الوزيرة الصالح إلى اعتماد جمعية الصحة 
القرارات والمقررات  العالمية السبعين إلى مجموعة من 

التي تهدف إلى تعزيز الصحة العمومية العالمية.
الحادية  الدورة  أعمال  في  الصالح  شاركت  ذلك  إلى 
واألربعون بعد المائة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة 

خالل  وتم  الجمعية،  أعمال  عقب  أقيمت  والتي  العالمية 
هذه الدورة استعراض حصيلة جمعية الصحة العالمية 
واإلدارة  والميزانية  البرنامج  لجنة  وتقرير  السبعين، 
التقنية والصحية  التنفيذي، والشؤون  للمجلس  التابعة 
القلب  وأمراض  المالريا،  على  القضاء  موضوعي  حول 
في  البحرين  مملكة  عضوية  بحكم  وذلك  الروماتيزمية، 

المجلس التنفيذي.

الصالح مترئسة وفد البحرين المشارك في أعمال جمعية الصحة العالمية بجنيف

زيارة لجنة التحقيق الطبية إلى مخازن األدوية بوزارة الصحة

»التحقيق في الخدمات الطبية البرلمانية« تزور المخازن المركزية للتحقق من المخزون الدوائي

§الجفير - وزارة الصحة

] اختتمت بالعاصمة السويسرية )جنيف( أعمال جمعية الصحة العالمية السبعين، والتي 
شاركت فيها وزيرة الصحة فائقة الصالح مع الوفد المرافق، وبهذه المناسبة أشارت وزيرة 
على  األهمية  ذات  الصحية  البنود  من  العديد  مناقشة  الجمعية  أعمال  تم خالل  بأنه  الصحة 
المستوى العالمي، ومن أهمها المناقشة العامة التي دارت حول موضوع إنشاء نظم صحية 
 – 2018 للفترة  العامة  العمل والميزانية  المستدامة، وإقرار برنامج  التنمية  أفضل في عصر 
2019، ومعالجة النقص العالمي في األدوية واللقاحات وإتاحتها، وخطة العمل العالمية بشأن 
العالمية،  المخدرات  العمومي لمشكلة  العمومية للخرف، والُبعد الصحي  االستجابة الصحية 
والطفل  المرأة  صحة  بشأن  العالمية  واالستراتيجية  ومكافحته،  السرطان  من  والوقاية 

والمراهق )2016– 2030(.


