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البالغات، كاش���فا عن توجه 
الستقدام ما يقارب 45 سيارة 
اسعاف، وذلك بعد احلصول 
على موافقة اجلهات الرقابية 
الالزمة، بهدف توفير افضل 
اخلدم���ات وضمان الوصول 
االسرع الى مواقع البالغات.

ان  العصف���ور،  وق���ال 
االجتماع شهد ايضا مناقشة 
املواعيد  موض���وع تأخي���ر 
املمنوح���ة لبعض  الطبي���ة 
املرض���ى واملراجعني، فضال 
عن مشروع متابعة املرضى 
والذي مت تطبيقه داخل اقسام 
الى اصدار  الباطنية، مشيرا 
توصي���ة بتعميم املش���روع 
الطبية  على باقي االقس���ام 

السهالوي اجتمع مع مديري املناطق الصحية

العصفور: توجه الستقدام 45 سيارة إسعاف 
لضمان الوصول األسرع إلى مواقع البالغات

العامة  داخل املستش���فيات 
بعد النجاح الكبير الذي حققه 
في اقسام الباطنية، مؤكدا ان 
الوكيل السهالوي حريص على 
تذليل الصعوبات واملعوقات 
امام املرضى واملراجعني، حيث 
طالب بالتسهيل عليهم قدر 

املستطاع.

عبدالكريم العبداهلل

عقد وكيل وزارة الصحة 
د. خالد الس���هالوي اجتماعا 
املناطق الصحية  مع مديري 
امس في مبنى الوزارة، وتطرق 
للعدي���د م���ن املواضيع ذات 
االهمية بشأن تطوير مستوى 
اخلدمات الصحية والوقوف 
على اي معوقات قد تقف امام 
املرضى واملراجعني او حتى 

الطواقم الطبية.
وذكر مدير منطقة الصباح 
الطبية التخصصية د.عادل 
العصفور في تصريح صحافي 
على هامش االجتماع امس، انه 
متت مناقشة حتديد 3 مواقع 
لس���حب الدم والتبرع به في 
مناطق الصباح والفروانية 
والعاصم���ة الصحية، الفتا 
الى مناقش���ة موضوع تأخر 
وص���ول بع���ض س���يارات 
االس���عاف والوقات طويلة 
البالغات، س���واء  الى موقع 
بالط���رق او املن���ازل، مبينا 
انه مت طل���ب احصائيات من 
ادارة الطوارئ الطبية بشأن 
حتديد االوق���ات التي تخرج 
فيها س���يارات االسعاف من 
د.عادل العصفور مواقعها وص���وال الى مواقع  د.خالد السهالوي 

تستحق مديرة مستشفى الوالدة د.شيخة 
الهاجري كل شكر وتقدير على ما تبذله من 

جهود ومتابعة حثيثة خلدمة املراجعني، وتسهيل 
امورهم وخدمتهم، باالضافة الى تفانيها بالعمل 
وسعيها لتطويره لرفع مستوى اخلدمة الطبية 

في املستشفى، فلها باقة ورد مقدمة من 
»األنباء« لشخصها الكرمي.

كما يستحق رئيس قسم املالية مبستشفى 

الوالدة عبداهلل الهاجري شكرا مماثال على 
تعامله الراقي مع املراجعني وحسن استقباله 

لهم، وخدمتهم، وباقة ورد مقدمة من »األنباء« 
لشخصه الكرمي.

وكذلك لعنود رياض السعيدي ومشاعل 
عبدالرزاق عطية من قسم املواعيد في ادارة 

العالج باخلارج حلسن تعاملهما مع املراجعني 
وخدمتهم، وباقة ورد مقدمة من »األنباء« لهما.

جهود مشكورة للهاجري والسعيدي وعطية 

الدرعة: ديوان اخلدمة وافق على توفير 3690 
درجة وظيفية للعاملني في مستشفى جابر

حنان عبدالمعبود

كش����ف مدير منطقة مبارك الكبير الصحية 
د.سعود الدرعة ان ديوان اخلدمة املدنية  وافق 
على توفير 3690 درج����ة وظيفية للعاملني في 
مستشفى الش����يخ جابر االحمد، مبينا ان اغلب 
الكوادر ستكون جاهزة في فترة تتراوح ما بني 

6 الى 9 اشهر.
 وق����ال الدرعة في تصريح له خالل حضوره 
املعرض السنوي التوعوي لالحتفال بيوم السكر 
العامل����ي، والذي تقيمه جلن����ة االعالم والتوعية 
الصحية باالمراض املعدية ف����ي وزارة الصحة 
للعام اخلامس على التوالي بالتعاون مع مدرسة 
روض الصاحلني للتعليم ثنائي اللغة في منطقة 
حولي الصحية: وزارة الصحة تتبع خطة البتعاث 
عدة وفود صحي����ة الى مختلف البلدان الختيار 
الكوادر )الطبية التمريضية الفنية( الالزمة لتشغيل 
مستشفى جابر، الفتا الى اخضاع الكوادر املختارة 
لفترة تدريبية ال تقل عن عام من بداية تواجدهم 
في البالد، للتعرف على أسس العمل قبل مباشرة 
العمل في املستشفى، والذي يبدأ بعد 9 اشهر من 
انهاء عمل وزارة االشغال واستالم وزارة الصحة 
املستشفى، مؤكدا أن منطقة مبارك الكبير التزال 
منطقة ناشئة وفي مرحلة التكوين، سواء اداريا 
او ماليا. وأضاف انه خالل الفترة القليلة املقبلة 
سيتم حتديد املراكز الصحية التابعة للمنطقة، 
بالتنسيق مع وزير الصحة، بينما اآلن نحن بصدد 
عملية اإلعداد ملستش����فى جابر سواء من ناحية 
القوى البشرية او التجهيزية، كما لفت الى املوافقة 
على الك����وادر من خالل دراس����ة مت تقدميها الى 

ديوان املوظفني ومتت املوافقة على توفير 3690 
موظفا، انتهينا من الدرجات اخلاصة بهم، ونقوم 
اآلن بإرس����ال وفود الى دول مختلفة الستقطاب 
الكوادر التمريضية والفنية والطبية في جميع 
التخصصات، ونتمنى خالل 6 الى 9 اشهر ان تكون 
اغلب الكوادر جاهزة، والبدء في عملية التدريب 

والتأهيل التي تستمر ملدة ال تقل عن سنة.
ولفت الى أن االعداد للكوادر البشرية يسير 
بالتوازي مع توجه آخر للتعاقد مع جهات وشركات 
استشارية أجنبية، حيث سيتم االستعانة ببعض 
اخلبرات االجنبية لتغطية بعض التخصصات في 
املستشفى، نافيا ان تكون االدارة اجنبية، مؤكدا انها 
كويتية 100%، وهي جتربة مختلفة عن التجارب 
االخرى في وزارة الصحة. بدورها قالت رئيسة 
اللجنة االعالمية والتوعية الصحية باالمراض 
املعدية د. غالية املطيري ان املعرض يقام للعام 
اخلامس على التوالي باستضافة كرمية من مدرسة 
روض الصاحلني، وهي من املدارس املتميزة في 
اقامة االنشطة التوعوية، وجتمعها باللجنة عدة 
انشطة مستقبلية، الفتة الى ان املعرض قدم رسائل 
توعوية حول اهمية النظافة ودور التوعية سواء 
بالنظافة الشخصية او نظافة الفم واألسنان او 

البيئة في خلق مجتمع صحي.
من جانبها اثنت مدير مدرسة روض الصاحلني 
غنيمة الس����نان على جهود اللجن����ة االعالمية 
الصحية، الفتة الى ان املعرض ش����هد مشاركة 
مميزة من ش����ركات ومؤسسات متنوعة تعنى 
بالطوارئ الطبية وصحة الفم واالسنان والتوعية 
باالمراض املزمنة غير املعدية على رأسها مرض 

السرطان.

حنان عبد المعبود ـ عبد الكريم عبداهلل 

اعلن استشاري اجلراحة في مستشفى األميري 
د.سلمان الصباح، انطالق مؤمتر الكويت جلراحة 
احلوادث، وذلك يوم غد اخلميس في قاعة سلوى 

بفندق املارينا، ويستمر 3 أيام.
 وأوضح في تصريح صحافي أن املؤمتر يهدف 
الى مناقشة كافة التوجهات السابقة واملتجددة في 
مج����ال جراحة احلوادث، مبينا أن طب احلوادث 
والطوارئ من أهم األقسام في املستشفيات، حيث 
يس����تقبل احلاالت احلرجة من حوادث مرورية 
وغيره����ا من االصابات، ويعتب����ر حلقة الوصل 

األساسية في مجال العناية الطبية الفائقة.

وبني أن املؤمتر هدف أيضا اليضاح نس����بة 
احلوادث من خسائر بشرية، وخصوصا ما حتصده 
حوادث الطرق من أرواح بش����رية لفئات عمرية 
مختلفة، وخاصة الشابة منها من كال اجلنسني، 
اضافة الى اخلس����ائر االقتصادية واالجتماعية، 
وتشير االحصائيات الى أن نسبة الوفيات بسببها 
من بداية العام وحتى سبتمبر املاضي بلغت 333 
حالة وفاة، مما يدعو الى ضرورة التوعية بالسالمة 
املرورية على الطريق جلميع أفراد املجتمع. وأضاف 
الصباح: املؤمتر يستضيف نخبة من االختصاصيني 
في هذا املجال عامليا وخليجيا، بهدف تبادل خالصة 
أبحاثهم مع األطباء املشاركني لالطالع على أحدث 

الطرق اجلراحية واألبحاث العلمية.

د.سعود الدرعة وعدد من احلضور في املعرض

ً مؤمتر الكويت جلراحة احلوادث غدا

وزير الصحة د.علي العبيدي ومحافظ الفروانية الشيخ فيصل احلمود يتوسطان عدداً من احلضور  )محمد خلوصي(

قام بجولة مفاجئة ملركزي الرحاب والعارضية اجلنوبي الصحيني بعد لقائه محافظ الفروانية

العبيدي: تقدمي أفضل اخلدمات الصحية للسكان 
وتوقيع عقد مستشفى العدان قريباً

انساني بالدرجة األولى ولهذا 
بدأناها برعاية كبار الس����ن 
الهتمامنا بهذه الفئة ونتمنى 
ف����ي القوانني والتش����ريعات 
القادمة ان يكون بها احتضان 
أكبر جلميع الفئات، ومن خالل 
هذا االهتمام شاركنا اخواننا 
مبجلس األم����ة في موضوع 
التأمني الصحي من أجل تيسير 
اخلدمات الصحية، حيث إننا 

سباقون في هذا األمر«.
ومن جانبه، قال محافظ 
الفروانية الشيخ فيصل احلمود 
إن الرعاية الصحية تأتي على 
رأس االهتمامات التي تعطيها 
احملافظة أولوية خاصة، مشددا 
على ضرورة تكاتف اجلميع 
وب����ذل اجلهود وب����ث روح 
اجلماعة في العمل وترجمته 
عل����ى ارض الواق����ع لضمان 
احلصول على أفضل الطرق 
التي حتقق جميع سبل الراحة 
املرجوة للمرضى من املواطنني 

واملقيمني على السواء.
وأشار احلمود خالل اللقاء 
املفتوح مع وزير الصحة د.على 
العبي����دي إل����ى أن احملافظة 
حترص على تلبية احتياجات 
املواطن على جميع األصعدة 
والذي يعد الهم األول والركيزة 
األساسية التي تتمحور حوله 
استراتيجياتها منذ تسلم مهام 

عملي.
وبني أن اللقاء تناول العديد 
من القضاي����ا املهمة اخلاصة 
مبجال الرعاية الطبية على 
مس����توى منطقة الفروانية 
الصحية وحتس����ني القطاع 
الصح����ي ومتابع����ة تطوير 
اخلدم����ات الصحية بش����كل 
ع����ام والوقوف عل����ى مدى 
االستعداد الطبي مبستشفى 
الفروانية واملستوصفات من 
أجل االرتقاء مبستوى تقدمي 
خدمات صحية وطبية أفضل 

ألهالي احملافظة.
كما أثنى احلمود على الدور 
اإلنساني واجلهود الكبيرة التي 
يبذلها القائمون على العمل 
الصحي بالبالد، متمنيا لهم 
التوفيق والس����داد في خدمة 
وطنهم من أجل رفعة ونهضة 

الكويت الغالية.
وعقب اللقاء، قام الشيخ 
فيصل احلمود برفقة الوزير 
العبيدي وقي����ادات وزاراته 
بعمل جولة ميدانية مفاجئة 
ش����ملت ع����ددا م����ن املرافق 
الصحية باحملافظة لالطالع 
على سير العمل بها، والوقوف 
على بعض االحتياجات في 

تلك املرافق.
وأكد احملاف����ظ أن اللقاء 

مع وزير الصحة يأتي ضمن 
سلس����لة من اللق����اءات التي 
يعقدها مع اعضاء الس����لطة 
التنفيذية متمثلة بالوزراء، 
موضحا انه اس����تقبل وزير 
الكهرب����اء واملاء واالش����غال 
العامة عبدالعزيز االبراهيم 
ووزير املواص����الت ووزير 
الدولة لشؤون البلدية عيسى 
الكندري، لوضع احتياجات 
ومطالب اهالي احملافظة امامهم 
والعمل على تذليل الصعوبات 
امام املواطنني، مش����يرا الى 
انه سيستقبل قريبا وزيري 
التربية واإلسكان، حيث انه 
يبحث معهم سد االحتياجات 
وتوفير اخلدمات االساسية 

للمواطنني واملقيمني.
وقال احلم����ود »ان زيارة 
املراك����ز الصحي����ة به����دف 
رصد آلية اجن����از املراجعني 
واملرضى باملراكز الصحية، 
واالطالع عن قرب على ابرز 
املعوق����ات التي تق����ف امام 
املرض����ى وماهية طلباتهم«، 
مطالبا وزارة الصحة بإنشاء 
ادارة خاص����ة داخل املنطقة 
الصحية بالفروانية أس����وة 
بإدارة العالج باخلارج، على 
ان تكون ادارة مختصة بإجناز 
معامالت قاطن����ي احملافظة 
بداخل املستشفيات العامة، 
خصوصا مستشفى الفروانية 
واملراك����ز الصحي����ة التابعة 
للمنطقة، الفت����ا الى انه قدم 
ملفا متكامال حول ابرز املشاكل 
واملعوقات التي تواجه سكان 
احملافظة الى وزير الصحة، 
باالضاف����ة ال����ى التصورات 
املناسبة واالقتراحات املقدمة 
من احملافظ واهالي الفروانية 
بشكل عام، وقال احلمود ان 
اللقاءات ستستمر مع القيادات 
في وزارة الصحة، ال س����يما 
مع الوكالء املساعدين ومدير 
منطق����ة الفروانية الصحية 
د.جم����ال الس����لطان ومدير 
مستشفى الفروانية د.حمود 
الزعب����ي، فضال عن الطواقم 
الطبية والهيئات التمريضية 
األخرى، مبين����ا ان املجاملة 
مرفوضة فيما يتعلق باخلدمات 
الصحية، مشيدا بالتعاون من 
قبل قيادات الوزارة وجتاوبهم 
مع املطالب واملناشدات وبحث 
اوجه القصور ان وجدت، مؤكدا 
العمل بكل اخ����الص وتفان 
حتت راية صاحب الس����مو 
االمير وسمو ولي عهده االمني 
وسمو رئيس الوزراء، داعيا 
اجلميع الى التعاون وحتقيق 
مطالب االهالي وتذليل العقبات 

امامهم.

يحتوي على جميع األقسام 
الطبية وليس فقط األقس����ام 
العامة كما كان في الس����ابق، 
من باطنية وجراحة وأطفال 
ووالدة، وإمن����ا أصبح يضم 
أقسام متكاملة للعظام والعيون 
واألنف وان واحلنجرة بخالف 
اجلراح����ات الدقيقة مثل املخ 
واألعص����اب وجراحة الكلى 
واحل����روق ومبن����ى متكامل 
لألس����نان والعالج الطبيعي 
وغيرهم م����ن التخصصات، 
إضاف����ة الى ه����ذا بدأنا نلزم 
أنفس����نا بخطتن����ا اإلمنائية 
املس����تقبلية في املش����اريع 
الصحية بإنش����اء مستشفى 
الفروانية اجلديد وقد وقعنا 
العقد قبل شهرين لنزيد من 
الطاقة السريرية للمستشفى 
حيث املستشفى اجلديد يضم 
950 سريرا وهو مبنى كبير 
يضم مبنيني لألسنان والعالج 
الطبيعي جديدين، وخدمات 
العيادت التخصصية ومواقف 

للسيارات وخالفه«.
وكش����ف العبيدي عن أن 
توقيع العق����د القادم لألبراج 
سيكون من نصيب مستشفى 

العدان.
ومن جان����ب آخر وعقب 
اجلول����ة الت����ي تضمنت كال 
من مركزي الرحاب الصحي 
والعارضية اجلنوبي، أوضح 
الوزير أنه طلب عرض خريطة 
مراكز الرعاية الصحية االولية 
وتنويع اخلدمات فيها وتوزيعها 
اجلغرافي إضافة الى عملها على 
مدار الس����اعة، وقال »ان هذا 
األمر لنتمكن من اعطاء أحقية 
املواطنني واملقيمني للخدمات 
بطريقة يس����يرة وسهلة من 
حيث املبدأ تضم املنطقة 22 
مركزا ومنها ما يعمل على مدار 
24 ساعة على مدار األسبوع 
وهي 4 مراكز بينما 6 مراكز 
تعمل في فترة العطل الرسمية 
اضافة الى بع����ض العيادات 

التخصصية«.
وأضاف »ان العمل ليس 
مهنيا طبيا فق����ط وامنا هو 
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طالب محاف����ظ الفروانية 
الشيخ فيصل احلمود وزير 
الصح����ة د. عل����ي العبيدي 
االرتق����اء ببع����ض اخلدمات 
الصحية باحملافظة وصوال الى 
ادارة مستقلة للعالج باخلارج، 
نظرا للكثافة السكانية للمنطقة 
وتيسيرا على قاطنيها لتلقي 

اخلدمة.
جاء هذا خالل اللقاء املفتوح 
حملاف����ظ الفرواني����ة ووزير 
الصحة د. علي العبيدي بديوان 
عام احملافظة بحضور قيادات 
الوزارة ومخت����اري مناطق 
احملافظة واجله����ات املعنية 
والوجهاء وأهالي احملافظة، 
باإلضافة إلى وسائل االعالم 
وعدد من املسؤولني بالوزارة، 
واستمع العبيدي الى مالحظات 
احلضور وأعرب عن امتنانه 
لدعوة محافظ الفروانية، والتي 
س����محت له بلق����اء مختاري 
الفرواني����ة وممثل����ي أهالي 
احملافظة لالستماع الى مشاكل 
املنطقة فيما يخص اخلدمات 
الصحية ومالحظاتهم وتدوينها 
بحضور قياديي وزارة الصحة 
ومسؤولي اخلدمات الصحية 

في املنطقة.
وقال العبيدي »س����معنا 
الكثير من املالحظات، وسنتخذ 
اإلجراءات الالزمة للتعديل إن 
كان هناك خطأ أو تقصير في 
مجال معني وتطوير اخلدمات 
املوجودة لتسهيل اإلجراءات 
الصحية للمواطن واملقيم بهذه 

املنطقة. 
وعن منطق����ة الفروانية 
الصحي����ة أكد وج����ود طفرة 
صحية بها خالل الس����نوات 
العشر األخيرة، مبينا أن بداية 
عمله املهن����ي كانت مبنطقة 
الفروانية التي يعرفها جيدا 
من حيث التركيبة والكثافة 
السكانية واخلدمات املقدمة 
آنذاك، مستدركا أنه وبعد مرور 
10 سنوات تطورت اخلدمات 
الصحية واتس����عت األقسام 
الطبية وزادت األدوية واألجهزة 
وحتس����نت خدمات العناية 
املركزة والعالج الطبيعي، الفتا 
أنه خالل الثالث سنوات األخيرة 
عل����ى وجه الدق����ة مت افتتاح 
مبنى جدي����د كبير للعيادات 
اخلارجية يضم عددا كبيرا من 
العيادات التخصصية املختلفة 
وأصبح املريض باملنطقة يتلقى 
خدماتها داخل عيادات املبنى 
دون اللجوء الى الذهاب إلى 
عيادات مبناطق أخرى بعيدة، 
كما مت افتتاح توسعة احلوادث 
منذ أقل من سنة، حيث أصبحت 
أس����رة احلوادث بالفروانية 
تصل الى 50 سريرا، ويشمل 
حوادث وطوارئ وأقسام أكثر 
تخصصية، وهذا هو الهدف 
األساسي ايصال اخلدمة الى 
املواط����ن واملقيم في منطقته 
لتلقي اخلدم����ات خاصة في 
حاالت الط����وارئ، ولهذا فان 
مركز البح����ر للعيون يقدم 
خدمات حوادث العيون لكافة 
املناطق اال أنن����ا قمنا بعمل 
قس����م للعيون ف����ي اجلهراء 
والفروانية وغيرها، وكذلك 

األقسام األخرى.
وأردف الوزي����ر العبيدي 
»مستش����فى الفروانية اآلن 

د.علي العبيديالشيخ فيصل احلمود

العوضي: عيادة التشخيص السريع لسرطان الثدي 
استقبلت 3 مريضات أول أيامها بالعمل

وأشار إلى أن املركز لدية جهاز 
طبي حديث تتجاوز تكلفته 
250 ألف دينار، يعد الوحيد 
على مستوى الكويت، يتصل 
مع جامعة األميرة مارغريت، 
لتأكيد التشخيصات في املركز 
عن طري����ق نس����خ النتائج 
واعادة قراءته����ا. وفي كلمة 
ألقاها العوضي نيابة عن راعي 
الورشة وزير الصحة د.علي 
العبيدي، قال: ان هذا البرنامج 
التدريبي يعتبر ثمرة للتعاون 
الطب����ي ب����ني وزارة الصحة 
ومستشفيات األميرة مارغريت 
بكندا، مؤكدا أنه يعد إضافة 
متميزة للمبادرات املشتركة 
بني اجلانبني لتبادل اخلبرات 
التدريب  وتوفي����ر ف����رص 
والتعلي����م املس����تمر والذي 
يؤدي إلى التحسني املستمر 
الرعاي����ة الصحية  جل����ودة 
الس����رطان،  املقدمة ملرضى 
موضح����ا أن البرنامج يتيح 
الفرصة للمشاركني لالطالع 
واإلملام بأحدث املستجدات في 
مجال علم األنسجة باملختبرات 
ودوره في التشخيص الدقيق 

واملبكر لألنواع املختلفة من 
السرطان، مما يتيح الفرصة 
للتدخل العالجي في املراحل 
األولى من املرض ويزيد من 
التام والتمتع  الشفاء  فرص 

بجودة احلياة.
ق����ال رئيس  من جانبه، 
الورشة د.أحمد الصراف إن 
التدريبي لورش����ة  احملتوى 
العم����ل يتضمن أح����دث ما 
توصل إليه العلم للتشخيص 
النسيجي حلاالت السرطان 
املختلفة مع اعطاء اهتمام أكثر 
لسرطان الثدي والليمفوما، اذ 
إنها من األنواع الشائعة في 
الكويت، مؤك����دا أن التعاون 
املش����ترك وتبادل اخلبرات 
مع مرك����ز األميرة مارغريت 
للس����رطان بكندا، س����يعود 
بالفائدة على مرضى السرطان، 
وذلك عن طريق التشخيص 
الدقيق والسريع لتلك احلاالت 
مما يتي����ح الفرصة للتدخل 
العالجي في مراحله األولى، 
وبالتالي التقليل من املضاعفات 
والوفيات األعباء املترتبة على 

اإلصابة باملرض.

أو  مغناطيس����ي وماموغرام 
فحص اكلينيكي وكذلك أخذ 
العينة، وبعد 48 ساعة يتم 
تسلم نتيجة الفحوصات سواء 

بالنفي أو التأكيد.
وقال: مدة التشخيص هذه 
هي تقريبا نفس املوجودة في 
كندا وأميريكا وأوروبا، وهذا 
اجناز يحسب ملركز الكويت 
ملكافحة السرطان، وحصاد 
عمل مشترك استمر لسنوات 
بني الفري����ق الطبي الكويتي 
الذي يضم  الكندي  والفريق 
16 طبيبا متخصصا يعملون 
معنا منذ أكثر من 4 سنوات، 
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أكد مدي����ر مركز الكويت 
الس����رطان د.أحمد  ملكافحة 
العوضي على بدء استقبال 
عيادة التش����خيص السريع 
ألمراض سرطان الثدي لدى 
افتتاحها  النس����اء والتي مت 
باملرك����ز من����ذ أي����ام قالئل، 
مشيرا الى أنها استقبلت في 
الي����وم األول 3 حاالت، الفتا 
إلى أن العيادة تختصر فترة 
التشخيص من 4 أسابيع الى 

يومني فقط.
جاء ه����ذا ضمن تصريح 
للعوضي على هامش افتتاحه 
مس����اء أول من امس ورشة 
العمل األولى املش����تركة بني 
الكويت  مختب����رات مرك����ز 
ملكافح����ة الس����رطان ومركز 
األميرة مارغريت للسرطان 
في كندا، والذي أقيم في فندق 
ميسوني بحضور نخبة من 
املتخصصني في هذا املجال، 
وأوضح أن العيادة تستقبل 
املرضى في اليوم األول فتجري 
جميع الفحوصات، من رنني 

)هاني عبداهلل( د. أحمد العوضي مكرما د. أحمد الصراف  

الصراف: أورام 
الثدي والليمفوما 

أكثر األنواع 
الشائعة لألورام 

في الكويت

احلمود: ضرورة 
االرتقاء باخلدمات 

الصحية باحملافظة 
وصواًل إلى إدارة 
مستقلة للعالج 

باخلارج

ملف متكامل 
حول املشاكل 

واملعوقات التي 
تواجه سكان 

احملافظة إضافة 
إلى التصورات 

املناسبة 
واالقتراحات أمام 

الوزير


