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ن���ظ���رًا اإىل اخل�����اف ال�����ذي ن�����ش��اأ ب��ي��ن��ن��ا وبني 

حقوق  بخ�شو�ص  الرتكية  اجل��وّي��ة  اخلطوط 

ا�شتخدام مبنى ال�شيخ �شعد، فقطعت العاقة 

بيننا ون�شاأت دعوى ق�شائية يف املحكمة.

اإال اأنه مت التو�شل اإىل حل امل�شاكل باتفاق بني 

الطرفني واأنهيت الدعوى وعادت العاقة مع 

اخلطوط اجلوية الرتكية اإىل �شابق عهدها.

اأ�شرة اخلطوط اجلوّية  نود االعتذار من  لذا 

الرتكية عن اأي اإزع��اج ميكن اأن يكون قد نتج 

اأن ت�شتمر �شراكتنا معها يف  ون��اأم��ل  ذل��ك  عن 

امل�شتقبل.

�إعـــالن

أكد أهمية نشر التوعية بخدمات طب األسنان

امليع: نقص الكادر التمريضي يشمل خدمات 
طب األسنان وكل اخلدمات الصحية

حنان عبدالمعبود

أكد رئيس وحدة خدمات األسنان في 
منطقة اجلهراء د.عادل امليع على أهمية 
نشر التوعية وتعريف املواطنني واملقيمني 

بخدمات طب األسنان.
جاء ذل���ك في تصريح صحافي على 
هامش اليوم املفتوح الذي أقامته وحدة 
خدمات طب األسنان في اجلهراء أمس 
بالتعاون مع تعاونية سعد العبداهلل، 
ومشاركة جمعية أطباء األسنان وفريق 
اخلطوة األول���ى التطوعي والعديد من 
اجلهات والش���ركات اخلاصة للتوعية 

والتثقيف بخدمات طب األسنان.
ولفت امليع إل���ى أن منطقة اجلهراء 
الصحية تضم 40 عيادة متخصصة في 
تقدمي خدمات طب األسنان، وهي عيادات 
تعمل طوال األسبوع، ماعدا أيام اإلجازات 
الرسمية، وخالل أيام شهر رمضان تعمل 

على فترتني قبل وبعد الفطار.
وعن اجلديد في خدمات طب األسنان 
باملنطقة ذكر أنه خالل العام احلالي وهلل 
احلمد افتتحنا ما يزيد على 10 عيادات 
في املراكز الصحية املختلفة وكذلك مت 
افتتاح عيادات متخصصة لعالج األطفال 
غير املشمولني في برنامج عالج الصحة 
املدرسية، وهي فئة األطفال غير املسجلني 
في املدارس احلكومية واخلاصة وبالتالي 

ال يشملهم برنامج الصحة املدرسية.
وقال إن متوسط عدد املترددين على 
عيادات طب األسنان باملنطقة في النوبة 
الواحدة للعيادة يصل إلى 20 مريضا، 
الفتا إلى أن العالجات األكثر تخصصا 
مثل العالج باجل���ذور تتم داخل مركز 
اجلهراء الصحي، وهو مركز متخصص 

يخدم أهالي املنطقة بالكامل.
ولفت إلى وجود نق���ص في الكادر 
التمريض���ي ليس فقط في خدمات طب 
األسنان، وإمنا في الرعاية األولية وكل 
اخلدمات الصحية، كاشفا في الوقت ذاته 
عن تنظيم فعالي���ة جديدة في نوفمبر 

املقبل.

من جهته، كشف املنسق العام للجودة 
ومنع العدوى في خدمات طب األسنان 
في منطقة اجلهراء الصحية د.مس���اعد 
العنزي، عن استقبال قسم خدمة األطفال 
من س���ن 6 إلى 14 سنة غير املشمولني 
بالصحة املدرسية ما يقارب 80 مريضا 
في اليوم، مشيرا إلى أن القسم مت افتتاحه 
منذ شهرين تقريبا، ويتضمن 3 عيادات 
صباحية و3 مس���ائية، معلنا أنه جار 
جتهيز عيادات لعالج العصب لهذه الفئة 
أيضا، بهدف تخفيف الضغط على املراكز 

التخصصية في محافظة اجلهراء.
وأضاف العنزي أن اليوم شارك فيه 
فريق اخلطوة األولى التطوعي للوقاية 
من األمراض التطوعي »first step« لنشر 
الثقافة الصحية بني الناس، وقد تضمنت 
أنشطة اليوم العديد من الفقرات التوعوية 
والتثقيفي���ة والترفيهية، باإلضافة إلى 
خدم���ات صحية مثل الطريقة الصحية 
لتفريش األس���نان واس���تخدام اخليط 
الطبي وقياس ضغط الدم والس���كري 
للمشاركني في االحتفال، فضال عن تقدمي 
فقرات ترفيهية لألطفال وتوزيع هدايا 

متنوعة. 
من جانبه قال رئيس اللجنة اإلعالمية 
عضو مجلس اإلدارة في جمعية أطباء 
األسنان الكويتية د.حمود الصواغ ان اليوم 
أقيم بالتعاون مع جمعية أطباء األسنان 
الكويتية، الفتا إلى حرص اجلمعية الدائم 
على املش���اركة بهذه األنشطة لضمان 
توحيد اخلدمات مبستوى رفيع في جميع 
املناطق الصحية، والذي يأتي من دور 
اجلمعية في مراجعة جميع املستحدثات 
العلمية والتقنية وجمعها لألطباء والتي 

تخدم الرعاية الصحية بكل أنواعها. 
وبني الصواغ أن ش���هر رمضان من 
األشهر التي يجب أن تكثف فيه األمور 
التوعوية، مبينا أن جمعية أطباء األسنان 
ال تألو جهدا في هذا األمر وترتب لتكثيف 
اجلهود خالل العشر األواخر من رمضان 
للتوعية في فترة م���ا بعد اإلفطار في 

بعض املناطق.

د.حمود الصواغ د.عادل امليع د.مساعد العنزي

املشاركون في اليوم املفتوح خلدمات طب االسنان 

التسجيل مستمر حتى نهاية اجلاري.. و»العجمي« رئيساً للفريق و»الشمري« نائباً

فتح التسجيل لاللتحاق بالفريق الطبي لبعثة احلج

مركز صباح األحمد للقلب يستعرض تقنيات عالج انسداد الشرايني
ف����ي إطار ح����رص مركز 
صباح األحم����د للقلب على 
املبادرة باستقطاب كل ما من 
شأنه أن يحدث ثورة جديدة 
في ع����الج أمراض القلب، مت 
تنسيق زيارة للدكتور كيتا 
ياماساكي بروفيسور مساعد 
في جامعة أوساكا العريقة في 
اليابان. إلى جانب د. باتريك 
سييجرست الذي مت تعيينه 
خصيصا كزميل في كلية الطب 
العليا في جامعة  للدراسات 
أوس����اكا ليقوما معا بورشة 

عمل في املركز عن االنسداد 
.)CTO( املزمن للشرايني

الورش����ة  وته����دف هذه 
إلى تس����ليط الض����وء على 
االنس����داد املزمن للشرايني 
ومدى انتش����اره بني مرضى 
القلب. حيث ما يقارب ٪30 
الش����رايني  من جميع صور 
الذين  التاجي����ة للمرض����ى 
الشريان  يعانون من مرض 
التاجي سوف تظهر انسدادا 
مزمنا في الشرايني. وفي كثير 
من األحيان وجود االنسداد 

املزمن للشرايني يكون عامال 
في استبعاد املرضى من العالج 
عن طريق القسطرة التداخلية، 
وبالتالي فإن االنسداد املزمن 
للشرايني هو واحد من أكثر 
األسباب ش����يوعا إلى إحالة 
املرضى للخضوع إلى عملية 

القلب املفتوح.
وتضمنت ورش����ة العمل 
دراسة حلالة فردية على أيدي 
االستشاريني د.كيتا ياماساكي 
ود.باتريك سييجرست. حيث 
متت معاجلة احلالة عن طريق 

القس����طرة التداخلية، وقدم 
األطباء الزائرون شرحا وافيا 
لألدوات، وأحجام القسطرة، 
والتقنية املس����تخدمة إلزالة 
االنس����داد املزمن بالشريان. 
وم����ن اجلدير بالذكر أن مثل 
هذا اإلج����راء يتطلب مهارة 
وتقنيات متقدمة للتمكن من 
إزالة االنسدادات والتراكمات 
اجليرية الصعبة واملمتدة على 
فترات زمنية طويلة بفعالية 

وكفاءة.
وفي هذا اإلط����ار أوضح 

املركز أنه في السنوات األخيرة 
كان هن����اك توجه نحو دعم 
التوسع في إجراءات القسطرة 
التداخلية لعالج االنس����داد 
املزم����ن للش����رايني، ولذلك 
بات املركز على أمت استعداد 
التداخلية  لتقدمي القسطرة 
ملرض����ى االنس����داد املزم����ن 
للشرايني، وتوفير اخلبرات 
والكفاءات املطلوبة، والتقنيات 
املتقدم����ة الالزم����ة ملثل هذا 
اإلجراء املعروف بشدة الدقة 

والتعقيد.

مغير الشمريد.مبارك العجمي

الطبية  بفري���ق اخلدم���ات 
لبعثة احلج الكويتية، حيث 
اش���ترطت ان يكون���وا من 
أصحاب تخصصات »الباطنة 
أو اح���د فروعها طب العائلة 
مم���ارس عام ط���ب طوارئ 
)جراحة باطنة(«، وان يكون 
لديه���م ترخي���ص مزاول���ة 
مهن���ة صالح ف���ي الكويت، 
فضال عن ان يكون املس���مى 
الوظيفي )مسجل فما فوق(.  
أم���ا بالنس���بة ل »الصيادلة 
التفتيش الصحي  التمريض 
فنيي الطوارئ الطبية«، فيجب 
ان يكونوا حاصلني على دبلوم 
التخصص فما  دراس���ي في 
فوق، وان يكونوا عاملني في 
وزارة الصحة ولديهم ترخيص 
مزاولة مهنة ساري املفعول، 
أما اإلداريون فيجب ان يكونوا 
موظفني بوزارة الصحة مبدة 
ال تقل عن 5 سنوات خبرة، 
علما بأن املستندات املطلوبة 
هي »صورة عن البطاقة املدنية 
صورة ترخيص مزاولة املهنة 
2 صورة ضوئية خلفية بيضاء 

صورة من جواز السفر«.
ووزع���ت وزارة الصحة 
النم���اذج املخصص���ة لهذا 
املناطق  الغرض على جميع 
الصحية واإلدارات املركزية 
واملراك���ز  واملستش���فيات 
التخصصية والصحية، وبقية 
مرافق الوزارة الستيفائها خالل 
الفترة املقررة واعتمادها من 
املدير املختص، علما انه سيتم 
تقييم استمارات الترشيح من 
قبل رئي���س فريق اخلدمات 
الطبية ورؤس���اء مجموعات 

العمل الختيارهم.
وسيشمل فريق اخلدمات 
الطبية لبعثة احلج الكويتية 
أطباء وممرض���ني وصيادلة 
ومفتشني صحيني وخدمات 
مساندة وإداريني، كما سيتم 
اختيار الكادر الطبي للملتحقني 
بحمالت احلج الكويتية ككادر 
طبي م���ن األطب���اء والهيئة 
والتمريضية طبقا للشروط، 
علما ان فريق احلملة الطبي 
يج���ب أن يكون م���ن طبيب 
وطبيبة وممرض وممرضة.

وأش����ارت إلى أن فتح باب 
تقدمي الطلبات لاللتحاق بفريق 
اخلدمات الطبية مس����تمر إلى 
ما بعد عيد الفطر املبارك، أما 
بالنس����بة لطلب����ات االلتحاق 
بالكادر الطبي حلمالت احلج 
الكويتية، فهو مس����تمر أيضا 

إلى نهاية يوليو اجلاري.

الشروط

وحصلت »األنب����اء« على 
ش����روط وزارة الصح����ة على 
الراغبني في االلتحاق  األطباء 

عبدالكريم العبداهلل

كشفت مصادر صحية رفيعة 
املستوى ل�»األنباء« عن اعتماد 
وزير الصحة د.علي العبيدي 
تسمية نائب مدير مستشفى 
ال����رازي د.مبارك فهد العجمي 
رئيسا لفريق اخلدمات الطبية 
لبعثة احل����ج الكويتية للعام 
2015 للمرة الثانية على التوالي، 
وتسمية مغير مناور الشمري 
نائبا لرئيس اخلدمات الطبية 
لبعثة احل����ج الكويتية للعام 

.2015

تقديم الطلبات

إلى فتح  ولفتت املص����ادر 
وزارة الصحة باب تقدمي طلبات 
املوظفني الراغبني في االلتحاق 
بفريق اخلدمات الطبية لبعثة 
احلج الكويتية، وبالكادر الطبي 
بحمالت احلج، حيث خصصت 
الوزارة صناديق الس����تقبال 
الراغبني  طلب����ات املوظف����ني 
الفريق  ف����ي االلتحاق مبق����ر 

بالوزارة.

الوزارة وضعت شروطًا 
حول التخصصات 

واملسميات الوظيفية 
واخلبرة للنظر 

في الطلب


