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الثالثاء  21مايو 2013

«دار الشفاء» يجري تدريبا ً لرفع مستوى اجلودة واعتماد الصيادلة

عق����د مستش����فى دار
الشفاء دورة تدريبية حول
إدارة اجل����ودة واالعتم����اد
الدولي للصيادل����ة ،بقيادة
غادة ولويل ،مديرة تطوير
األعمال واإلستراتيجيات في
املستشفى.
وق����د حض����ر ال����دورة
التدريبية ،التي امتدت من 7
  9اجلاري ،عدد من الصيادلةف����ي وزارة الصحة ()MOH
ومراك����ز الرعاي����ة الصحية
األولي����ة ،إلى جانب صيادلة
من شركة البترول الوطنية
الكويتية.
من جهتها ،أك����دت غادة
ولويل في محاضرتها ،على
أهمية مفاهيم اجلودة وضمان
النوعي����ة اجلي����دة ،منوهة
باس����تمرار تقدميها من قبل
موظفي الرعاي����ة الصحية،
وقام����ت بتوضي����ح أس����س
االعتماد في املؤسسات ذات
الصل ،مش����يرة إلى ضرورة
تثقي����ف الصيادلة مبعايير
إدارة ال����دواء .وتعقيبا على
هذا التدريب ،قالت ولويل« :إن
من دواعي سروري االجتماع
مبجموعة كبي����رة من أكثر
الصيادلة حماسا وتصميما

جانب من احملاضرة

على املس����تويني الشخصي
واملهن����ي ،عل����ى حد س����واء
في ه����ذا البرنامج التدريبي
ملدة  3أي����ام ،وأعتقد أن هذه
الدورة التدريبية ستضاعف
فعالية مساهمات الصيادلة،
وتكس����بهم صيتا ممتازا في
أماكن عملهم ،كما ان قيادتي

ملثل هذا احلدث ،بالتعاون مع
صال����ح إبراهيم ،مدير مركز
التدريب في مستش����فى دار
الش����فاء ،تنطلق من إدراكي
ألهمية تثقيف املتخصصني
بالرعاية الصحية في مجتمعنا
بطرق رف����ع خدمات الرعاية
الصحية وجودتها في أماكن
عمل الصيادلة املش����اركني،
وكيفية التأثير في املجتمع
ككل» .واختتم����ت ولوي����ل
بالق����ول« :أود أن أش����كركم
على وجودكم هنا ،والتأكيد
على دعمن����ا الدائم لكم ،بكل
وسيلة ممكنة ،لتحقيق أفضل
النتائ����ج لكويتن����ا احلبيبة
ومجتمعها».
م����ن جهته ،ق����دم صالح
إبراهيم ،مدير مركز التدريب
في مستش����فى دار الش����فاء
ش����رحا توضيحيا لبرنامج
« »Qmentumلالعتماد ،بانه
برنام����ج االعتم����اد اجلديد
املعترف به م����ن كندا ،الذي
يؤك����د أداء النظام الصحي،
تخطيط الوقاية من املخاطر،
سالمة العميل ،قياس األداء،
واحلكم على ج����ودة األداء.
لقد أسست كندا هذا االعتماد
لتحسني اجلودة والسالمة في

اخلدمات الصحية ،وقد قام
إبراهيم بتدريب احلضور على
كيفية دمج معايير اخلدمات
الصحية للقطاعات الطبية،
ف����ي الكويت .وقال إبراهيم:
«إن أكثر الدورات التدريبية
املقامة لل����كادر الطبي أهمية
هي دورات اجلودة وبرنامج
االعتم����اد .وهذه الدورة ملدة
 3أيام تس����لط الضوء على
أساس����يات املمارسة اآلمنة
للرعاية الصحية التي تركز
عل����ى اجلودة من أجل تلبية
املعايير الصحي����ة الدولية.
أنا فخور بأن أكون جزءا من
هذا البرنامج ،وتقدمي أحدث
القي����م املهنية ،األم����ر الذي
س����يؤدي ،في نهاية املطاف،
إلى التأثير إيجابا على قطاع
الصح����ة العام����ة» .وأضاف
إبراهيم« :إن مستش����فى دار
الشفاء هو املستشفى اخلاص
الوحيد الذي ينظم مثل هذه
ال����دورات التدريبية» .وفي
نهاية الدورة التدريبية ،طلب
من الصيادلة تطبيق تعاليم
الدورة التدريبية عمليا على
شكل متارين تفاعلية ،وتنفيذ
ما قدمته الدورة في ممارساتهم
اليومية.

 »Automatic» Open Dialلدى روائع جنيڤ للساعات
ال يوجد أي شك حول خط
 lutecia Gent`sاجلديد بانه
صنع من أجل لفت االنتباه
،فبتصميم «القرص املدرج
املفت����وح» األوتوماتيك����ي،
س����يطرت «»luteciaعل����ى
املتحمسني للساعات األكثر
طلبا بتصميمها القوي وروح
صانع الساعات املميزة.
وقد ركزت«»saint honore
بحرص على تصميم املوديل
األوتوماتيكي الفخم ،وكانت
النتيجة هي احلرفية الدقيقة
لألناقة النادرة حقا.
ال ميكن ألي ش����خص ان
يكف ع����ن النظ����ر الى هذه
التحف����ة اجلمالي����ة املليئة
باالناق����ة والرقي ،فهي الفتة
من ناحي����ة تصميم الغالف
في شكل وسادي فاتن بقطر

 41مم ،وبعدها تفنت بالشكل
املده����ش للق����رص املدرج،
واآللية الرائعة تظهر تدريجيا
خصائصها الدقيقة :األعداد
الرومانية احلاسمة البيضاء

تش����كل قطعة ذات «هيكل»
مفرد الذي يبدو أنه ينفصل
عن القاع.
وهذا اإلنشاء اجلرافيكي،
بالنظر إلي����ه ،يظهر قرص
التاريخ وحرك����ة «القرص
املفت����وح»  2824 ETAف����ي
مركزها ،والذي ينش����ئ أثرا
مرئيا مذهال ،أيضا نستطيع
مالحظ����ة ان للمؤش����رات
أسلوب« ،»Glaiveوالتي تؤكد
على الطبيعة احلصرية لهذه
القطع����ة ،بتقدميه����ا بحزام
«متساح» جلد مريح جدا ،هذا
املوديل األوتوماتيكي يظهر
اللباقة االجتماعية والتراث
غير املقارن« .القرص املفتوح»
األوتوماتيكي لـ «لوتيسيا»
–  .لوتيسيا األوتوماتيكية
«الق����رص املرن» ،التفاصيل

الفنية :غالف ستانلس ستيل،
تشطيب  PVDروز 41 ،مم.
زجاج الساعة من الصفير
كريستال ،قرص مدرج أسود،
«القرص املفتوح» مع أرقام
رومانية س����تانلس ستيل،
األج����زاء الناقل����ة للحركة
أوتوماتيكي����ة 2824 ETA
وردي����ة ،بأل����واح روديوم،
محفورة بـ «س����ان هونور»
على ديك����ور «كوتيس دي
جنيڤ» ذو الوزن املتذبذب
املذهب األسود.
 تاريخ ق����رص ،حزامجلدي بني على إبزمي خاص،
مقاوم����ة للم����اء إل����ى 50م،
صناعة سويسرية .متوافرة
لدى بوتيكات روائع جنيڤ
للساعات وبتشكيالتها الالفتة
لدى البحر سنتر.

متابعة من احلضور حلفل تكرمي املمرضات في اليوم العاملي للتمريض

«انترناشيونال كلينك الساملية والفروانية»
حتتفل باليوم العاملي للممرضات

اعتراف����ا باجلميل وتكرميا
للدور االنسانى الذي تقوم به
املمرضة ف����ي رعاية املرضى،
أقامت عيادة انترناش����يونال
كلينك ي����وم اخلميس املاضي
احتفاال مبناسبة اليوم العاملي
للممرضات ،حي����ث مت تكرمي
املمرضات املثاليات بالعيادة.
وقد ت����رأس احلفل د.حامت
الغصني الذي قام بإلقاء كلمة
للترحيب باحلض����ور وإلقاء
الض����وء على ال����دور احليوي
العظي����م الذي قام����ت وتقوم
به املمرضة على مر العصور
ومدى أهمية م����ا تقوم به من
جه����ود تنعكس عل����ى صحة
الفرد واملجتمع ،مما يساهم في
تعزيز املجتمع ككل ودفعه قدما
نحو التق����دم .وقدحضرت في
احلفل إدارة الهيئة التمريضية
بالشركة ،وتضمن احلفل العديد
من الفقرات الفنية من الهيئة
التمريضية واملسابقات وتقدمي
الهدايا للممرضات املثاليات.
م����ن جانبه����ا ،صرح����ت
مديرة التس����ويق والعالقات
العامة رحيمة بخش بان حفل
املمرضات السنوي الذي تقيمه
انترناشيونال كلينك هو نوع
من انواع التحفي����ز املعنوي
جلميع املمرضات العاملني في
العيادة ونوضح به اهمية طاقم
التمريض في الرعاية الصحية
للمريض.

تكرمي إحدى املمرضات

ممرضة تتسلم شهادة تقدير

