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د. يوسف العوضي

د. راشد الرشود خالل جولة في املعرض املصاحب للمؤمتر

افتتح المؤتمر الكويتي ـ األميركي الثالث نائبًا عن وزير الصحة

الرشود: »الصحة« ستنشئ مركزًا متطورًا لعالج إصابات 
الرأس والحوادث المرورية في مستشفى جابر األحمد

حنان عبد المعبود
ق���ال وكي���ل وزارة الصحة 
املساعد لشؤون اخلدمات الطبية 
األهلية د. راش���د الرش���ود ان 
الوزارة ستنشئ مركزا متطورا 
لعالج اصابات الرأس واصابات 
احلوادث املرورية في مستشفى 

جابر االحمد.
واك���د ان الوزارة قامت على 
مدى 4 عقود باالهتمام بجراحة 
املخ واألعصاب بداية من انشاء 
وحدة ملحقة بقس���م اجلراحة 
العام���ة مبستش���فى الصباح 
وصوال الى انشاء قسم متكامل 
ومزود بأحدث االجهزة واملعدات 
احلديثة الى جانب الكوادر الفنية 

والتمريضية املساعدة.
وبني في كلم���ة ألقاها خالل 
افتتاحه ام���س نيابة عن وزير 
الساير املؤمتر  الصحة د.هالل 
الكويتي � األميركي الثالث للمخ 
واألعصاب: ان عق���د مثل هذه 
املؤمترات يسهل من اطالعنا على 
احدث املستجدات العلمية وكذلك 
اس���تضافة اخلبراء من انحاء 
العالم املشهود لهم بالريادة في 
التخصصات الدقيقة في جراحة 
املخ واألعصاب وابتعاث االطباء 
من قسم جراحة املخ واألعصاب 
الى املراكز العاملية املتخصصة 
في انحاء العالم بهدف اكتساب 
اخلبرة العلمية والعملية لتحسني 
مستوى اخلدمات الطبية املقدمة 
ملرضى جراحة املخ واالعصاب 

بالكويت. 
وأض���اف ان وزارة الصحة 
حريصة عل���ى متابعة التطور 
الكبير في جراحة املخ واألعصاب 
واس���تيراد اح���دث االجه���زة 
واس���تضافة نخبة من جراحي 
املخ واألعصاب لتطوير وحتديث 

اخلدمة الطبية. 
وم���ن جانبه، ق���ال رئيس 
املؤمتر ورئيس قس���م جراحة 
املخ واألعصاب في مستش���فى 
ابن سينا د.يوسف العوضي ان 
املؤمتر يض���م نخبة كبيرة من 
كبار األطباء املعروفني في مجال 

جراحة املخ واألعصاب وجراحي 
مناظير املخ واألعصاب إضافة إلى 
استشاريني في جراحات األوعية 
الدموية اخللقية ونزيف املخ، 
مش���يرا الى ان املؤمتر يتناول 
ثالثة مح���اور رئيس���ية منها 
ام���راض األوعي���ة الدموية في 
املخ واألورام احلميدة واخلبيثة 
في النخاع الشوكي اضافة الى 

جراحة املناظير داخل املخ 
الكويت تتميز في  وذكر ان 
منطقة اخللي���ج بوجود نخبة 
من االطباء من ذوي اخلبرة في 
مجال جراحة املخ واألعصاب، 

مضيفا ان عقد مثل هذه املؤمترات 
العلمية واستضافة االستشاريني 
العامليني من ذوي االختصاص 
يس���اعد على تطوير اخلدمات 
الصحية في الكويت واكتساب 
خبرات جديدة، مضيفا ان الكويت 
تقف في مصاف الدول املتقدمة 
في مجال التكنولوجيا الطبية، 
مشيدا بالنقلة النوعية في طريقة 
عالج املرضى املصابني بأمراض 
املخ واألعصاب وكيفية التعامل 
معها بواسطة االجهزة املتطورة 
احلديثة، وعبر عن أمله في ان 
يحقق املؤمتر اكبر استفادة ممكنة 

ليكون املعيار احلقيقي لقياس 
مدى جودة اخلدمات املقدمة في 
الكويت، مبينا ان  مستشفيات 
املؤمتر سيشهد تقدمي عدد من 

اوراق العمل. 
وقال د.العوضي ان املؤمترات 
السابقة ساهمت في اطالع االطباء 
في الكويت على احدث املعلومات 
واالبحاث والتقنيات التي توصلت 
اليها اشهر املراكز الطبية على 
مستوى العالم، مشيدا باهتمام 
السياسية في  القيادة  وحرص 
البالد على االستمرار في تطوير 

اخلدمات الطبية.
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