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د.سامي الطاهر

الوزارة رفعت مالحظاتها بشأن مشروع قانون المعاقين مركز تقويم وتعليم الطفل 
استقبل ١١١٦ اتصاًال 

منذ سبتمبر الماضي
قالت مساعد املدير التنفيذي 
في مركز تقومي وتعليم الطفل 
عبيـــر الشـــرهان ان اخلط 
املركز استقبل  املباشـــر في 
١١١٦ اتصاال منذ افتتاحه في 
سبتمبر ٢٠٠٨ بدعم من االمانة 

العامة لألوقاف.
وقالت الشرهان في تصريح 
صحافي ان اختصاصيي اخلط 
املباشر قدموا خدمات التوجيه 
واالرشـــاد مجانا للكثير من 
أوليـــاء األمـــور واملعلمـــني 
واملهتمني من جميع محافظات 
الكويت مـــن خالل الرد على 
االستفســـارات والتساؤالت 
التـــي طرحـــت عليهـــم عن 
حاالت لديها صعوبات تعلم 
ومشاكل سلوكية واجتماعية 

واضطرابات أخرى.
الشـــرهان ان  وأوضحت 
املباشـــر يعمل  فريق اخلط 
حاليا على اجنـــاز وطباعة 
دليل خدمة ذوي االحتياجات 
اخلاصة داخل الكويت بجانب 
توفير قاعدة بيانات تشـــمل 
املدارس واملراكـــز اخلاصة 
باالحتياجات اخلاصة داخل 

الكويت وخارجها.
وأعربت الشرهان عن شكر 
املركز للصندوق الوقفي التابع 
لألمانة العامة لألوقاف الميانه 
برسالة املركز من خالل متويله 
املباشر ودليل خدمة  للخط 
ذوي االحتياجات اخلاصة الذي 
سيوزع مجانا متمنية دوام 
التعاون الجناز املزيد في مجال 
دعم األطفال الذين يواجهون 

صعوبات في التعلم.

حنان عبدالمعبود
صرح رئيس قســـم أمراض 
النســـاء والتوليد مبستشفى 
اجلهراء د.ســـامي الطاهر بأنه 
سيعقد املؤمتر السنوي الرابع 
عشر ألمراض النساء والتوليد 
في الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ اكتوبر 
املقبل بفندق املوڤنبيك باملنطقة 

احلرة بالشويخ.
واوضح أنه ستسبقه ورشة 
عمل  مبستشـــفى اجلهراء عن 
جراحة مناظير البطن والرحم، 
مشيرا إلى أن املؤمتر سيناقش 
أحدث املســـتجدات العاملية في 

طب األم واجلنني وعالج العقم 
وأورام اجلهاز التناسلي للمرأة 
الغدد الصماء وعالج  ومشاكل 

السلس البولي عند النساء.
واضاف د.الطاهر ان ورشة 
العمل ستشمل التدخل اجلراحي 
احملدود حلاالت منتقاة من منطقة 
اجلهراء، مشيرا إلى أن املؤمتر 
يضم نخبة من كبار االستشاريني 
أميـــركا وبريطانيا  الزوار من 
ومصر ولبنان والهند باالضافة 

الى املشاركني من الكويت.
وأكد د.الطاهـــر ان االطباء 
املشاركني سيحصلون على ٢١ 

نقطة من برنامج التعليم الطبي 
املســـتمر التابع ملعهد الكويت 
لالختصاصات الطبية، مضيفا: 
أنه من املتوقع ان يشارك في هذا 
املؤمتر من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ طبيب، 
داعيا في الوقت نفســـه جميع 
االطباء املتخصصني في أمراض 
النســـاء والتوليد في القطاعني 
احلكومي واخلاص للمشاركة 
في هذا املؤمتـــر وذلك لعرضه 
أحدث املســـتجدات العاملية في 
هذا املجال، مشيرا إلى أنه سيقام 
معرض لـــالدوات الطبية على 

هامش املؤمتر.

ضرورة اجــــراء مراجعة دورية 
للحاالت واجراء كشوفات طبية 
تؤكد استمرار االعاقة ونسبتها. 
واملالحظة األخرى متعلقة بشروط 
منح الســــكن للمعاقني، حيث مت 
استثناء املعاق من شرط تكوين 
االســــرة واجناب ولد للحصول 
على السكن احلكومي، واعطاؤه 
االولوية باحلصول على املسكن 
دون انتظار الدور، وطلبنا ضرورة 
القيــــام مبخاطبــــة وزارة املالية 
والتأمينات االجتماعية للوقوف 
على رأيها بشأن املبالغ التي سيتم 
صرفها للمعاقني وحتديد قيمتها 
باألخص انها ستكون ضمن موازنة 

يعود صرفها لهاتني اجلهتني.
الوزارة  ان  الدوســــري  واكد 
مازالت تناقش مع جلنة املعاقني في 

مجلس األمة اهم املستجدات.

بشرى شعبان
اعلن الوكيل املساعد للشؤون 
القانونية في وزارة الشؤون جمال 
الدوسري ان الوزارة رفعت امس 
مالحظاتها على مسودة مشروع 
املعاقــــني للجنة املعاقني  قانون 
في مجلس األمة ومتت مناقشــــة 
املالحظــــات. وقال فــــي تصريح 
صحافي ان الوزارة اكدت للجنة انها 
ال متانع في انشاء هيئة مستقلة 
لشــــؤون املعاقني على ان تكون 
هذه الهيئة تابعة للوزير املختص 
وذات عالقة بقضايا املعاقني وعن 
ابرز مالحظات «الشؤون» اوضح: 
اوال فيما يتعلق بتعريف املعاق 
الذي يعاني من  الشــــخص  فهو 
اعاقــــة دائمة او اعاقــــة جزئية، 
وعن اداء احليــــاة الطبيعية الى 
جانب االعاقة النفســــية وأضاف 

الدوســــري ان الــــوزارة رفضت 
التعريف اخلاص باإلعاقة املقدم 
من اللجنة والذي يشــــمل ايضا 
االعاقة املؤقتــــة وهو يثار عليه 
االشكاالت في القانون احلالي عبر 
منح بطاقة املعاق، مضيفا: وزدنا 

«الشؤون» ال تمانع في إنشاء هيئة مستقلة للمعاقين

لجنة العمل االجتماعي بمبارك الكبير 
تسّير رحلة ألداء العمرة

نظمت جلنة العمل االجتماعي مبحافظة مبارك 
الكبير رحلة الداء مناســــك العمرة الهالي محافظة 
مبارك الكبير في اطار برنامج حافل باالنشطة الثقافية 
والترويحية للمشاركني، وصرح رئيس الوفد راشد 
العروج بأن رحلة هذا العام والتي كانت بعنوان «رحلة 
االخالء» اعد لها جميع االمور والترتيبات لتخرج بأبهى 
صورة وذلك من خالل برامج توعية اميانية وزيارات 
ميدانيــــة وتنظيم رحالت الــــى مدينة ابها واملدينة 
املنورة باالضافة الى مصنع كسوة الكعبة ومجمع 

امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، وقد تخلل هذه 
الرحلة العديد من احملاضرات االميانية التي تتعلق 
بفضل االخوة واحملبة في اهللا ملا كانت االخوة في 
اهللا صفة ممزوجة باالميان مقرونة بالتقوى، فقد 
جعــــل اهللا لها من الكرامة والفضل وعلو املنزلة ما 
يدفع املسلمني للحرص عليها والسير في رياضها 
والتنســــم من عبيرها، حيث قال تعالى (والف بني 
قلوبهم لو انفقت ما في االرض جميعا ما الفت بني 

قلوبهم ولكن اهللا الف بينهم).

جمال الدوسري

يعقد ٢٥ أكتوبر المقبل

يزن ١٫٦٥٠ كيلوغرام والجراحة استغرقت ساعتين

جنح فريق طبي كويتي مبستشفى العدان في استئصال ورم كبير 
في الطحــــال والبنكرياس يزن نحو ١٫٦٥٠ كيلوغرام ملريضة في العقد 

الثالث من العمر.
وقال رئيس قســــم اجلراحة في املستشفى د.عبداللطيف الداود ان 

املريضة كانت تعاني تضخما وانتفاخا وأملا شديدا داخل البطن.
وأوضح الداود ان اجلراحة اســــتغرقت نحو ســــاعتني ويعتبر هذا 
الوقت قياســــيا مقارنة بحجم الورم، مشــــيرا الــــى ان العملية تكللت 
بالنجاح وحالة املريضة مســــتقرة متوقعا مغادرتها املستشفى نهاية 

االسبوع اجلاري.
واشــــار الى ان هذا النوع من العمليات يعد من اجلراحات الصعبة 

وال يجرى اال نادرا، مبينا ان العملية كانت ســــتكلف آالف الدنانير لو 
مت إجراؤها خارج الكويت.

وأفــــاد بأن الكويت تتميز بوجود نخبة من االطباء من ذوي اخلبرة 
في مجال جراحة القلب، مؤكدا ان جناح هذا النوع من العمليات يعتمد 

بشكل أساسي على التشخيص املبكر.
وأكد ان تطور املعدات الطبية واجلراحية واملناظير ساهم في استئصال 

هذه االورام بنسبة كبيرة جدا وهي نسبة تضاهي النسب العاملية.
يذكر ان اجلراحة كانت برئاسة د.الداود ود.حامد لبيب، اضافة الى 
د.محمد صابر ويجري قســــم اجلراحة في مستشفى العدان نحو ٢٠٠ 

عملية شهريا.

الطاهر: المؤتمر السنوي الـ ١٤ ألمراض النساء والتوليد 
سيناقش أحدث المستجدات العالمية في طب األم والجنين

فريق طبي كويتي يستأصل ورمًا كبيرًا في الطحال والبنكرياس

عيادات طبية عامة ومتخصصة
General & Specialized Medical Clinics
عيادة ا�سنان وصحة الفم واللثة
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