
محلياتالجمعة  13  نوفمبر  2009   4
الغانم: 9 دقائق معدل الوصول للحاالت الطارئة

الساير: المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا وانتشارًا أكبر 
لسيارات ومراكز اإلسعاف في المناطق والخطوط السريعة

»الصحة« توقف إبالغ »الصحة العالمية« بعدد مصابي ووفيات »الخنازير« 
إحدى شركتي توريد المصل خفّضت مليون يورو من قيمة تعاقدها مع الوزارة

وزارة الصح���ة للتطعيم ضد 
انفلونزا اخلنازير انصرافا غير 
متوقع من املواطنني واملقيمني 
خوفا من املضاعفات اخلطيرة 
للمصل، واشتكى العاملون في 
أقسام الصحة الوقائية في 28 
مركزا صحيا على مس���توى 
الفئ��ات  إقبال  البالد من عدم 
التي أعلنت عنها الصحة وهم 
احلجاج والعاملون في القطاع 
الصحي وأصح���اب األمراض 
املزمنة واألطفال من س���ن 6 

أشهر حتى 11 عاما.  
وأوضح���ت املص����ادر ان 
التطعيم  الناس عن  انصراف 
دفع الوزارة إلى إصدار بي���ان 
أم���س األول دعت فيه الفئات 
اخلاص���ة واألكث���ر عرض���ة 
لإلص���ابة بالڤيروس إلى اخذ 
الطعم فورا، وه���و ما يؤكد فشل 
الوزارة ف���ي خطة التطع���يم 
نتي���جة جتاهلها تنظيم حملة 
إعالمية ضخمة في التلفزيون 
والصحف بأهمية اللقاح وانه 
مأمون، كما أن الصحة فشلت 
في إقن����اع العاملني بها بأخذ 
التطعيم، خاصة انه اختياري 

وليس إجباريا.

السويسرية إلى تخفيض قيمة 
تعاقدها مع الصحة الكويتية 
لشراء املصل من 12 مليون يورو 
إلى 11 مليون يورو أي مبعدل 
تخفيض بلغ مليون يورو مرة 

واحدة.
وداخلي���ا، ش���هدت حملة 

األعصاب ي���ؤدي إلى الوفاة، 
قررت إحدى الشركتني املنتجتني 
للقاح تخفيض س���عر بيعها 
للقاح في العالم بس���بب عدم 
إقبال الكثيرين على ش���رائه 
خوفا من مضاعفاته اخلطيرة، 
وهو ما دفع شركة نوفارتس 

وصل الى 24 حالة وفاة. 
إلى ذلك، وفي دليل واضح 
على حالة الرعب التي أصابت 
الن���اس م���ن لق���اح انفلونزا 
اخلنازير في الكويت وخارجها 
بعدما تردد عن انه يتس���بب 
في شلل تنفسي وضعف في 

حنان عبد المعبود
صرحت مص���ادر مطلعة 
بوزارة الصحة ب���أن الوزارة 
توقف���ت للم���رة الثانية على 
التوالي عن إبالغ منظمة الصحة 
العاملية رسميا بعدد اإلصابات 
والوفيات أس���بوعيا كما كان 
متبعا قبل ذل���ك، في محاولة 
منها لتأخي���ر ترتيب الكويت 
بني دول إقليم شرق املتوسط 
في عدد اإلصابات والوفيات بعد 
أن احتلت املرتبة األولى بني 22 
دولة في اإلقليم األسبوع قبل 
املاضي وهو ما أثار ردود فعل 
واس���عة في الداخل واخلارج 
ووضع اإلجراءات االحترازية 
التي تتبعها وزارة الصحة على 

احملك.
وأضافت املصادر أن منظمة 
الصحة العاملية أصدرت تقريرها 
األسبوعي قبل يومني وذكرت 
أن الكوي���ت أبلغتها بأن عدد 
اإلصابات 6640 وعدد الوفيات 
17 فقط وهي إحصائية الوباء 
في البالد خالل األسبوع قبل 
املاض���ي رغم أن عدد الوفيات 
قبيل ص���دور تقرير املنظمة 
الدولية يوم 8 نوفمبر اجلاري 

75% من احلاالت.
واشار الى انه سيتم االنتقال 
الرقمي  الى نظام االتص���االت 
اجلديد نهاية العام املقبل اضافة 
الى تطبيق نظام متابعة حركة 
سير سيارات االسعاف مع نظام 
العام  االتصاالت اجلديد بداية 

املقبل.
يذكر ان هناك شخصا واحدا 
عل���ى االقل يتوف���ى يوميا في 
الكويت بسبب حوادث السيارات 
والدراج���ات الناري���ة في حني 
يصاب من ثالثة الى اربعة تقريبا 
يوميا من جراء هذه احلوادث 
وتتلقى ادارة الطوارئ الطبية 

300 بالغ تقريبا يوميا.

في الكويت.
وم���ن جهته قال مدير ادارة 
الطوارئ الطبية د.فيصل الغامن 
ل� »كونا« ان هذه الدورة بالتعاون 
مع مدين���ة املل���ك عبدالعزيز 
الطبي���ة في الري���اض املمثلة 
لكلية اجلراحني األميركية تأتي 
استكماال لالتفاقية التي عقدتها 
الوزارة م���ع مدينة عبدالعزيز 

الطبية في الرياض.
وذكر الغامن ان االدارة متكنت 
م���ن حتقيق مع���دل الوصول 
للحاالت الطارئة خالل 9 دقائق 
معربا عن امله في حتقيق معدل 
الوصول العامل���ي نهاية العام 
احلالي وهو ثمان���ي دقائق ل� 

املجاالت، مشيدا بتعاون االشقاء 
العربية السعودية  اململكة  في 
في مشاركتهم وتدريبهم لالطباء 

ويكون عامل الوقت حيويا في 
احملافظة على حياتهم.

وقال ان رؤية ادارة الطوارئ 
الطبية تسعى الى تقدمي خدمات 
االنقاذ والرعاية الطبية الطارئة 
وفق أس���اليب فنية وسلوكية 
متطورة تلبي احتياجات الواقع، 
مؤكدا سعي وزارة الصحة الى 
تق���دمي خدمة ذات كفاءة عالية 
الناجتة  بهدف تقليل األضرار 
عن احلوادث واألمراض الطارئة 

والكوارث.
واعرب عن خالص ش���كره 
للقائمني على هذه الدورات التي 
تساهم في االرتقاء والنهوض 
باخلدمات الصحية في مختلف 

قال وزي���ر الصحة د.هالل 
الساير ان املرحلة املقبلة ستشهد 
توسعا وانتشارا اكبر لسيارات 
ومراكز االس���عاف في مختلف 
الس���ريعة  املناطق واخلطوط 
ضمن خط���ط الوزارة لتطوير 

القطاع الصحي في البالد.
واوضح د.الساير في تصريح 
ل� »كونا« مبناسبة تخريج 32 
طبيبا ومدربا في دورة التعامل 
املتقدم مع االصابات واحلوادث 
بالتع���اون م���ع مدين���ة امللك 
عبدالعزيز الطبية ان انتش���ار 
وتوزيع مراكز وسيارات االسعاف 
له دور فعال تتوقف فيه حياة 
املرضى على مدى سرعة نقلهم 

الشمري: عالج نحو 1000 مريض سنويًا بالمواد المشعة 
ووضع خطة خمسية الحتياجات أقسام الطب النووي

الحيدر: مبرة األسرة تطالب الحكومة والمجتمع بالتحرك
للحّد من ازدياد انتشار مرض السكري في الكويت

حنان عبدالمعبود
أكدت رئيس مجلس أقسام 
الطب النووي د.إميان الشمري 
أن وف���د جامع���ة »إمي���ري« 
الكويت  الذي يزور  األميركية 
حاليا، قام بزي���ارات ميدانية 
جلميع أقس���ام الطب النووي 
في الكويت، مشيرة إلى أن الوفد 
س���يصدر تقريرا تفص���يليا 
خ���الل األيام املقبلة عن وضع 
هذه األقسام، موضح���ة أنه مت 
وضع خطة خمسية للسنوات 
املقبل���ة تتضم���ن احتياجات 
األقسام خاصة من الفي���زيائيني 
والكيميائيني واإلش���عاعيني، 
الفتة إلى أن الوزارة في السابق 
ل���م تع��ت���رف بأهمية وجود 
الفيزيائي���ني والكيمي���ائيني 
على الرغم من احتياج أقسام 
الطب النووي إليه��م، لذا فقد 
تضمنت اخلط���ة التي تقدمت 
بها إلى وزارة الصحة ضرورة 
جلبهم للعمل في أقسام الطب 

النووي.
وكشفت الشمري في تصريح 

الكويتية حلماية  املبرة  دعت 
األس����رة املس����ؤولني باحلكومة 
التحرك  الى  الكويت����ي  واملجتمع 
بشكل سريع وأكثر فاعلية للحد 
م����ن التهديد الكبي����ر الذي ميثله 
ازدياد انتش����ار مرض الس����كري 
في أوساط املجتمع الكويتي على 

األسرة واملجتمع.
ومبناسبة اليوم العاملي ملرض 
السكري الذي يوافق غدا السبت قال 
الكويتية حلماية  املبرة  أمني سر 
األسرة عبداهلل احليدر انه من املؤلم 
جدا ان تصنف الكويت من ضمن 
الدول املتقدمة على مستوى العالم 
بنسبة اإلصابة مبرض السكري، 

حيث وصلت الى ما نسبته %22.4 
من الكويتيني الذين بلغت أعمارهم 
فوق 40 عاما وجعلها ضمن اكثر 
10 دول في انتش��ار املرض بالعالم 
حسب إحصائية االحت���اد ال����دولي 
للسكري. واضاف احليدر ان هذه 
اإلحصائية حتمل احلكومة الكويتية 
وجميع مؤسسات املجتمع مسؤولية 
التحرك اجلاد والفاعل والسريع 
الوقوع  أفراد األسرة من  حلماية 
في براثن اإلصابة مبرض السكري، 
خاصة ان الدراسات العلمية بينت 
ان 80% من اإلصابة بالنوع الثاني 
من الس����كري من املمكن الوقاية 
منها عن طريق التوعية بااللتزام 

بالتغذي����ة الصحي����ة وببرام����ج 
البدني. وشدد احليدر  النش����اط 
على اآلث����ار االجتماعية لإلصابة 
مبرض السكري الذي يصنف عامليا 
بأنه الرابع في اسباب الوفاة من 
األم����راض بالعالم وقال ان فقدان 
اآلباء  األسر ملعيلها وقيادتها من 
واألمهات بس����بب مرض السكري 
يخلف آثارا اجتماعية مؤملة وكبيرة 
على أفراد األسرة، خاصة األطفال 
والش����باب، حيث يفقدون املوجه 
واملربي لهم بسبب مرض السكري 
الذي ميكن احل����د من اإلصابة به 
عب����ر التوعي����ة والتوجيه نحو 
السلوك الصحي البدني والغذائي 

للصحافيني على هامش املؤمتر 
الصحاف���ي الذي عقده مجلس 
أقسام الطب النووي صباح أمس 
في وزارة الصحة عن ورشة عمل 
س���تقام في شهر مارس املقبل 
لتوعية األطب���اء وعلى رأسهم 
أطب���اء اخلط األول »الرعاية 
الصحية« مباهية الطب النووي 

واخلدمات التي يقدمها، مضيفة 
انه يتم عالج نحو 1000 مريض 
سنويا باملواد املشعة، مشيرة 
إلى أن اخلدم���ات التي يقدمها 
الط���ب النووي تش���مل عالج 
تسمم الغدة الدرقية والته��ابات 
املفاصل باإلضافة إلى استخدام 
أنواع معينة من املواد املشع�ة 

العبداهلل: توجه إليفاد مرضى السرطان 
للعالج بالمستشفيات األلمانية

أكد مدير ادارة خدمات املتقاعدين وإدارة العالج 
في اخلارج في وزارة الدفاع الشيخ صباح العبداهلل 
حرص واهتمام النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك على تذليل كافة 
العراقيل التي تعترض عمل املكاتب العسكرية من 
اجل ان تقوم بدورها على أكمل وجه، السيما في 

خدمة املرضى املبتعثني للعالج في اخلارج.
وأوضح عقب قيامه الليلة قبل املاضية بزيارة 
عدد من املرضى املبتعثني للعالج في املستشفيات 
البريطانية ان »النائب األول كلفني بحل املشاكل 
التي قد تواجه املرضى املبتعثني على حساب وزارة 

الدفاع وتسهيل إجراءاتهم«.
وأوضح الشيخ صباح في هذا السياق ان هناك 
بعض احلاالت اإلنسانية للمرضى ال ميكنها االنتظار، 
مشيرا الى ان التأخير في بعض احلاالت قد يفقد 

املريض حياته ال سمح اهلل. 
وردا على س����ؤال حول الصالحيات املمنوحة 
للمكاتب العس����كرية قال الشيخ صباح انه وفقا 
للقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن فإن ملسؤولي 
املكاتب وبناء على توصية الطبيب املعالج احلق في 
التمديد للمريض ملدة أسبوعني وفي حال احلاجة 
الى متديد آخر يقوم املكتب مبراسلة ادارة العالج 
باخلارج في الوزارة غير ان بعض احلاالت اإلنسانية 

الطارئة حتتاج الى سرعة في اتخاذ القرار. 
ولفت الى ان »الوزارة تعتزم تفويض مسؤولي 
املكاتب ببعض الصالحيات الضرورية كش����راء 
االجهزة الطبية التي يحتاجها املرضى خالل فترة 
عالجه����م في الدول املبتعث����ني للعالج بها وحتى 
عودتهم الى البالد«، مشيرا الى انها ستكون على 
شكل عهدة يعيدها املريض بعد شفائه الى املستشفى 

العسكري. 
وأشاد الشيخ صباح باملجهودات التي يضطلع 
بها القائمون على املكتب العسكري في لندن وما 
يبذلونه من جهد كبير ف����ي خدمة املرضى حتى 

خارج أوقات الدوام الرسمي. 
وثمن في هذا السياق مجهودات كل من مساعد 
امللحق الصحي العسكري الرائد ركن أسامة اللهو 
ومساعد امللحق الصحي العسكري الرائد د.صالح 
ربيع النومس وامللحقة الصحية في املكتب د.فوزية 

الصايغ. 

كما كشف الش����يخ صباح العبداهلل عن عزم 
الوزارة التوس����ع في إيفاد املرض����ى للعالج في 
املستشفيات األملانية، السيما احلاالت التي تعاني 

من مرض السرطان. 
وأشاد الشيخ صباح مبا شاهده من تطور كبير 
في طرق ع���الج مرض السرطان في املستشفيات 
األملانية، مش��يرا الى استخدام األطباء هناك لتقنية 
طبية عالية لعالج املرض تتمثل في إعطاء اجلرعة 
الكيم��اوي����ة الالزمة للمريض في م����كان الورم 
الس����رطاني بدال من إعطائها للجسم كامال.  وردا 
على سؤال حول سبب توجه الوزارة في التوسع 
بإرس����ال املرضى الى املستش����فيات األملانية قال 
الش����يخ صباح ان مستوى اخلدمات الصحية في 
أملاني����ا متطور جدا، اضافة الى »ما ش����اهدته من 
تقني����ة جديدة في عالج مرض الس����رطان حيث 
ان هذه التقنية موجودة فقط في املستش����فيات 
األملانية«. واضاف ان السبب اآلخر يعود الى ان 
الوزارة تقوم فقط بإيفاد املرضى الى مستشفيات 
مدينة )آخن( الطبية وهذا ما شكل تكدسا كبيرا 
في األعداد هناك وما ترت����ب عليه ذلك من تأخر 

لكثير من مواعيد املرضى. 
وحول احملط����ة الثانية جلولت����ه وكانت في 
العاصمة الفرنس����ية باريس قال الش����يخ صباح 
ان »الزي����ارة جاءت بناء عل����ى توجيهات النائب 
األول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املب����ارك وهدفت الى تفقد أعمال املكاتب الصحية 
العس����كرية ومن بينها املكتب العسكري الصحي 

في باريس«. 
وأضاف انه اطلع على س����ير العمل في املكتب 
واستمع الى شرح مفصل عن املشاكل والعراقيل 

التي تعترض عمل امللحقية العسكرية. 
وأوضح الش����يخ صباح ان ابرز املشاكل التي 
يواجهه����ا املرضى املبتعثون للعالج في فرنس����ا 
خاص����ة والدول األوروبية بش����كل عام هو تأخر 
حصولهم على تأشيرة للدخول وانتظارهم لفترة 
طويلة رغم صدور قرارات عالجهم من ادارة العالج 
في اخلارج بوزارة الدفاع، مشيرا الى ان الوزارة 
س����تقوم مبخاطبة اجلهات املسؤولة في الكويت 
ملخاطبة السفارات األوروبية للمساهمة في سرعة 

إنهاء إجراءاتهم.

رزوقي: الكويت تتبرع بنصف مليون دوالر  لـ »الصحة العالمية«

وعبرت املديرة العامة عن خالص شكرها 
للمساهمات الطوعية التي تقدمها الكويت ملنظمة 
الصحة العاملية بانتظام منذ عدة س����نوات، 
مشيرة الى اهمية هذه املساهمات في ظل االزمات 
املالية والكوارث الصحية التي يشهدها العالم 
االن، وحضر اللقاء عضو الوفد الدائم لدى االمم 

املتحدة في جنيڤ نواف نعمان.

هذه املساهمة هي جزء من املساهمات الطوعية 
االس����تثنائية التي تقدمه����ا الكويت لعدد من 
املنظمات الدولية في جنيڤ كي تتمكن من القيام 

مبهامها االنسانية بافضل شكل ممكن.
من جانبها اشادت د.تشان بالعالقة املتميزة 
التي ترتبط بها منظم����ة الصحة العاملية مع 

الكويت ووفدها الدائم في جنيڤ.

 ق����دم املندوب الدائ����م للكويت لدى االمم 
املتحدة واملنظمات الدولية السفير ضرار رزوقي 
مساهمة الكويت الطوعية االستثنائية السنوية 
البالغ����ة 500 ألف دوالر الى مدير عام منظمة 

الصحة العاملية د.مارجريت تشان.
وق����ال املندوب الدائ����م للكويت لدى االمم 
املتحدة في جنيڤ ل� »كونا« عقب االجتماع انه 
اكد للدكتورة تشان دعم الكويت لبرنامج املنظمة 
املتعلق مبكافحة الفساد في مجال الصناعات 
الدوائية ملا لهذا األمر من انعكاس����ات خطيرة 
على الصحة العامة تسببها االدوية الفاسدة 
التي يتم ادخالها لبعض الدول والسيما النامية 
منها. واضاف ان هذه املس����اهمة تاتى اميانا 
من الكويت بالدور الكبير الذي تلعبه منظمة 
الصحة العاملية من خالل واليتها والتزاماتها 
التي تقوم بها في شتى انحاء العالم والسيما في 
الدول العربية واالسالمية. واوضح انه مت خالل 
اللقاء بحث مجمل القضايا واملسائل التي تهم 
الكويت واملنظمة وسبل التعاون بني الطرفني 
السيما التعاون ملكافحة االوبئة الفتاكة التي 

تعانى منها الدول الفقيرة والنامية.
 واشاد السفير رزوقي باجلهود التي تبذلها 
منظمة الصحة العاملية في مكافحة وباء انفلونزا 
اخلنازير الذي انتش����ر بش����كل سريع في كل 
بقاع العالم وباحملاوالت التي تقوم بها املنظمة 
لتوفي����ر اكبر قدر ممكن من االمصال املضادة 
لهذا املرض لسكان الدول الفقيرة. واضاف ان 

475 إصابة جديدة بڤيروس »إتش 1 ان 1« خالل األسبوع الجاري
األطفال دون خمس س���نوات 
واحلوامل واملسنني الذين تزيد 
اعمارهم على 65 عاما، اضافة 
الى املصابني بأمراض مزمنة 
مثل داء السكري والربو وذوي 

املناعة املنخفضة.

ومراعاة تغطية األنف والفم 
واستخدام املناديل الورقية عند 
أو العطس والتخلص  الكحة 
منها بعد استخدامها بالطريقة 
االمن���ة. ومن الفئ���ات األكثر 
عرضة لالصابة باملرض فئات 

املواطنني واملقيمني الى االلتزام 
باالرش���ادات الوقائي���ة للحد 
العدوى باملرض.  انتشار  من 
وشدد على اهمية احلرص على 
الغسيل املستمر لاليدي باملاء 
والصابون واستخدام املطهرات 

الصح���ة  اعلن���ت وزارة 
تس���جيل 475 اصابة جديدة 
بڤيروس »اتش 1 ان 1« في البالد 
خالل االس���بوع اجلاري وهو 
معدل منخفض مقارنة بالفترة 
املاضية. وقال الناطق الرسمي 
باسم الوزارة د.قيس الدويري ل� 
»كونا« ان اجمالي عدد احلاالت 
التي مت تس���جيلها في البالد 
منذ ابري���ل املاضي بلغ 8193 
حالة معظمها حاالت بسيطة 
وشفيت متاما وعاد اصحابها 
الى ممارسة حياتهم الطبيعية. 
الوزارة  ان  الدويري  واضاف 
تتب���ع توصي���ات واجراءات 
منظمة الصحة العاملية ومركز 
مراقبة األم���راض بالواليات 
املتح���دة األميركي���ة داعي���ا 

الشيخ صباح العبداهلل مع مرافقيه

السفير ضرار رزوقي يقدم شيكا باملبلغ ملارجريت تشان

د.هالل الساير

عبداهلل احليدر

)سعود سالم(د.اميان الشمري تتحدث في املؤمتر

مغادرة بعثة الحج الطبية إلى األراضي المقدسة

»التربية«: »الخنازير« أصاب 44 طالبًا وطالبة و4 معلمات هذا األسبوع

أعلن���ت وزارة الصحة أمس مغادرة بعثة 
احلج الطبية الكويتية الى االراضي املقدسة.

وقال امني بعثة احلج د.خالد الس���هالوي 
في تصريح ل���� »كونا« عقب وداع البعثة ان 
الوزارة وفرت الطواقم الطبية والكوادر الفنية 
واالدوية خلدمة احلجاج وتوفير احتياجاتهم 
ومستلزماتهم الطبية. واكد ان الوزارة تسخر 
كل امكاناتها لتوفير كل املس���تلزمات خلدمة 
ضيوف الرحمن من بعثة احلج مبينا ان البعثة 
تتكون من اطباء صحة عامة وأمراض باطنية 
وانف واذن وحنجرة اضافة الى مفتشني للصحة 
العامة وصيادلة ومسعفني وفنيي طوارئ طبية 

يعملون في العيادات على مدار الساعة. وأشاد 
السهالوي بالقيادتني السياسيتني في الكويت 
والسعودية على جهودهما الكبيرة في تذليل 
كل العقبات وتوفير اخلدمات الصحية خلدمة 
احلجيج من كل أقطار العالم داعيا احلجاج الى 

االلتزام بالتعليمات السيما الصحية منها.
وذكر ان البعثة جهزت بجميع املستلزمات 
الطبية اخلاصة مبثل هذه املواسم السيما ادوية 
البرد واملضادات  الس���كر والضغط ونزالت 
احليوي���ة لالمراض املعدي���ة وغيرها تنفيذا 
لتوجيه���ات وزير الصحة مؤك���دا ان البعثة 

تعمل بروح الفريق الواحد. 

اعلن����ت وزارة التربية ع����ن اصابة 44 طالبا 
وطالبة و4 معلمات مبرض »H1N1« خالل الفترة 
من 8 الى 12 نوفمبر اجلاري. جاء ذلك خالل بيان 
الوزارة االس����بوعي الذي يحصر اعداد املصابني 
من اعضاء الهيئة االدارية والتدريسية والطلبة 
في املدارس مبرض »H1N1« تدعيما ملبدأ الشفافية 

وطمأنة اولياء األمور بسالمة اجراءات الوزارة 
في حماية ابنائنا الطلبة.

وفي قطاع التعليم العام بلغت اعداد الطلبة 
املصابني 27 حالة مصاب����ة من مختلف املناطق 
التعليمية، اضافة الى اصابة 4 معلمات من مناطق 

تعليمية مختلفة.

في عالج آالم العظ��ام الناجت����ة 
عن انتش��ار السرطان في العظام 
باإلضافة إلى عالج بعض أنواع 
السرطانات األخرى مثل الكبد 
واألورام احلم��ي���دة، وم������ن 
جانبه ق���ال رئيس قسم الطب 
النووي في جامع���ة »إميري« 
بالواليات املتحدة األم����يركية 
البروفيسور راجو فير هالكور 
إن الزيارة تهدف إلى تق����دمي آخر 
العلمية بخصوص  التطورات 
الطب النووي، مشيدا باجلهود 
املبذولة في ه���ذا املج���ال في 
الكويت واالهتم���ام بتط��وير 
الطب النووي، مضيفا ان الطب 
النووي يع��د من التخصصات 
الطبي������ة الت���ي تدخ���ل في 
التشخيص املبك����ر لألم���راض 
واألورام الس���رط���انية وذلك 
وف����ق ضوابط أمنية من خالل 
استخدام جرع���ات إشعاعية 
مس���موح بها عامليا، مش���يرا 
إلى أن الط���ب النووي يدخل 
في تشخيص عدد من األمراض 

السرطانية.


