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افتتاح المؤتمر السنوي الثامن للجراحين الكويتيين اليوميطبق على المستشفيات العامة والتخصصية لتطوير الخدمات التي تقدمها

انعقد بمعهد دسمان ألبحاث وعالج السكر بحضور نخبة من األطباء

الدوسري: جراحون عالميون يجرون عمليات صعبة الفالح: التعاون مع الهيئة الكندية لتطبيق نظام االعتراف
بمركز حامد العيسى و»الصدري« و»األميري«

مستشفى الراشد يستقبل د.مصطفى همام

GSK CONSUMER مؤتمر علمي ـ طبي لشركة

عقدت ش����ركة GSK CONSUMER مؤمترا علميا 
حضره العديد من اطباء االسنان ببرنامج الصحة 
املدرسية بالكويت وعلى رأسهم د.صبيحة املطوع 
مديرة البرنامج، وقد دار املؤمتر حول كيفية حماية 

اس����نان االطفال من خطر الت����آكل احلمضي والذي 
أصبح ظاهرة حتتاج ال����ى الكثير من االهتمام من 
خالل معجون أس����نان صنع خصيصا لعالج تلك 

.+6 Sensodyne Pronamel املشكلة وهو

العالقات  ادارة  كش����ف مدير 
العام����ة واالعالم بوزارة الصحة 
فيص����ل الدوس����ري ان وفدا من 
العامليني من  كب����ار اجلراح����ني 
جامعة ميامي بالواليات املتحدة 
البالد خالل  االميركية س����يزور 
االسبوع اجلاري وتستمر الزيارة 
حتى نهاية االسبوع ومن املقرر ان 
الوفد سيلتقي وزير الصحة د.هالل 
الساير ووكيل الوزارة د.ابراهيم 

العبدالهادي صباح االثنني.
الوفد  ان  الدوس����ري  وق����ال 
ج����اء تلبية لدع����وة من رئيس 
العيس����ى لزراعة  مركز حام����د 
االعضاء بوزارة الصحة د.تركي 
العتيبي واستش����اري اجلراحة 
باملركز د.حس����ني حياتي ويضم 
كال م����ن البروفيس����ور اندرس 
تازاكيس والبروفيسور مارتني 
ارن����اي بريتو  والبروفيس����ور 
والبروفيسور جوزيف فراري، 
موضحا أن الوفد سيقوم بفحص 
ومبعاين����ة املرض����ى وتق����دمي 
االستش����ارات واج����راء بع����ض 
العملي����ات الصعبة واملعقدة في 
كل من مركز حامد العيسى لزراعة 
االعض����اء ومستش����فى االميري 
ومستش����فى الصدري فضال عن 
الق����اء محاضرات ف����ي اجلمعية 
الكويتية لزراعة االعضاء وذلك 

يس���تقبل مستشفى الراشد 
)الرائ���د األول لرعاية العائلة( 
د.مصطفى همام استاذ األمراض 
اجللدية والتناسلية والعقم وهو 
يتميز بخبرته الواسعة في عالج 

األمراض اجللدية.
وقد أعرب د.همام عن سعادته 
الستقبال املراجعني وتقدمي أفضل 

اخلدمات الطبية لهم.
د.همام متخصص في عالج 
األم���راض اجللدية مثل البهاق 
والصدفي���ة واالكزمي���ا وحب 
الشباب والعالج بالليزر وصنفرة 
اجللد والتقشير الكيماوي وعالج 
األسباب املختلفة للعقم وعالج 
الضعف اجلنسي وسرعة القذف، 
انه متخصص  ال���ى  باإلضافة 
التجاعيد وتس���اقط  في عالج 
الشعر والسليوليت بنظام حقن 

االثنني 14 اجلاري الساعة السابعة 
التبرع  مس����اء وذلك عن اهمية 
باالعض����اء واالجراءات اخلاصة 
بالتبرع والتخدير والعناية املركزة 

خاصة بالنسبة لزراعة الكبد.
وف����ي موض����وع آخ����ر اعلن 
فيصل الدوس����ري ع����ن افتتاح 
املؤمتر السنوي الثامن للجراحني 
الكويتيني )اليوم( االحد برعاية 
وزي����ر الصحة د.هالل الس����اير 
والذي يرأسه استشاري اجلراحة 
مبستشفى مبارك واالستاذ بكلية 
الطب د.موسى خورشيد والذي 
يقام مبنظمة الدول العربية مبنطقة 
الشويخ، موضحا انه متت دعوة 16 
بروفيسور زائرا من اميركا وكندا 
وفرنسا واملانيا ومصر مشيرا الى 

الڤيتامينات باجللد والش���عر، 
كذل���ك يق���وم د.هم���ام بعالج 
األورام اجللدية والزوائد اجللدية 
والثاليل بالتبري���د وبالعالج 
الكهربائ���ي وع���الج األمراض 

ان املؤمتر يتضمن مجموعة من 
ورش العمل واحملاضرات ومعاينة 
املرضى باالجنحة وتدريب االطباء 

ومناقشة احلاالت املستعصية.
من جانب آخر ذكر الدوسري 
انه حتت رعاي����ة وزير الصحة 
د.هالل الس����اير وحضور وكيل 
الوزارة املساعد لشؤون اخلدمات 
الطبية املساندة د.قيس الدويري 
س����يعقد امللتقى العلمي التاسع 
للع����الج الطبيعي حتت ش����عار 
»العالج الطبيعي.. علم التعافي 
وفن التأهيل« برئاسة مدير ادارة 
العالج الطبيعي د.نبيل احلذيف 
والذي يعقد في الفترة من 17-15 
النخيل واوضح  اجلاري بفندق 
الدوس����ري ان امللتقى سيشارك 
فيه خبراء واستشاريون عامليون 
متخصصون في العالج الطبيعي 
من جامعة مالبور باستراليا، مشيرا 
الى انشطة املؤمتر ستشتمل على 
العديد من احملاضرات واالوراق 
العلمية والتي تقدر بثالث عشرة 
ورقة علمية، من بينها 9 ورقات 
مقدمة من اطباء العالج الطبيعي 
الى عقد  الكويت باالضاف����ة  في 
ورشتي عمل ملدة يومني منها ورشة 
عمل التعافي م����ن اآللم والثانية 
بعنوان تأهيل االطراف العليا بعد 

االصابة بالشلل النصفي.

املنقولة جنسيا.
الزيارة من 12 اجلاري  تبدأ 
إلى 12 يناير 2010 بالتنس���يق 
مع د.ريناتا سيلجوسكا طبيبة 

أمراض جلدية وتناسلية.

العطار: محاضرات متنوعة في المؤتمر العلمي األول 
لقسم الباطنية في المستشفى  األميري

 حنان عبدالمعبود
أك���د رئيس وح���دة أمراض 
الس���كر باملستش���فى األميري 
ورئيس املؤمت���ر العلمي األول 
لقس���م الباطنية في املستشفى 
العطار أن  األميري د.عبدالنبي 
املستش���فى ال يق���ف دوره عند 
العالج فقط، بل يتعداه إلى كونه 
تعليميا من الطراز األول بعد أن 
نال اعتراف كليات الطب العاملية 
لتدريس وتدريب طالب الكليات 

الطبية والطبية املساعدة.
افتتاح  وقال العطار خ���الل 
العلمي األول لقس���م  املؤمت���ر 
الباطنية في املستشفى األميري 
صباح أمس مبركز دسمان ألبحاث 
السكر ان املستشفى األميري له 
دور كبير ف���ي التدريب الطبي 
التخرج والتميز من خالل  بعد 
برامج تخصصية عدة في الكثير 
من التخصصات الطبية، فضال 
عن كون���ه أحد املراك���ز املهمة 
النهائية  إلج���راء االمتحان���ات 
العالية  التخصص  في شهادات 

احمللية والعاملية.
إل���ى أن  العط���ار  وأش���ار 
املستش���فى األميري يعتبر أول 
مستشفى كويتي حيث مت بناؤه 
في العام 1941، ومت افتتاحه بعد 
انتهاء احل���رب العاملية الثانية 
في العام 1949 حيث كان آنذاك 
مجرد مستشفى صغير ويضم 
حوالي 45 سريرا وغرفة عمليات 
ومختبر وصيدلية، وتوالت بعدها 
التوسعات على املستشفى حتى 
مت هدمه بالكامل وإعادة بنائه في 
العام 1984 حيث بات في طليعة 
املستشفيات الكويتية من حيث 
اإلمكانيات ومستوى اخلدمات التي 
يقدمها للمواطنني واملقيمني من 
خالل عدد كبير من التخصصات 

مجال الصحة والعالج والوقاية، 
ولكنها تول���ي األطباء أهمية 
خاصة وهو العنصر األساسي 
في الصحة، حيث أبدت الوزارة 
اهتمامها مبستقبل هؤالء األطباء 
على جميع املستويات ومختلف 
األبعاد إميان���ا منها بأنهم هم 
الش���ريان احلقيقي الذي يهب 
احلي���اة لكل ف���روع اخلدمات 
الصحية، كما قام���ت بتذليل 
التي قد  الصعاب والعقب���ات 
تواجههم في مختلف املواقع مع 
اإلميان الكامل بدورهم األساسي 
الذي تستند إليه كل اجلهود من 
أجل رفعة اخلدمات الصحية في 

املكانة املرموقة.
العوضي املؤمتر  واعتب���ر 
حاف���زا ملتابع���ة التواصل في 
املس���تقبل من خ���الل احلوار 
واحملاض���رات الش���املة التي 
تستحوذ على اهتمام األطباء 
وتبادل اخلبرات الطبية وتبادل 
التجارب وتوحيد اجلهود في 
الدراس���ات واألبحاث أمال في 
حتقيق جودة ش���املة لرعاية 

صحية متميزة.
من ناحيتها قالت رئيس قسم 
الباطنية باملستشفى األميري 
د.نادية العلي ان القسم حريص 
على تقدمي اخلدمات العالجية 
واألكادميي���ة وتدريب األطباء 
اجل���دد وعمل دورات تدريبية 

محليا وإقليميا وعامليا.
العلي ان املؤمتر  وأضافت 
سيتخلله عقد محاضرات عن 
طب الباطنية وأحدث املستجدات 
في هذا املجال، الفتة إلى الوحدات 
املتطورة التي يتكون منها قسم 
الباطنية باألميري كوحدة الكلى 
والروماتيزم والسكر واألمراض 

الصدرية.

الدقيقة واإلحصائيني من األطباء 
واملمرضني والفنيني.

النش���اط  ان  العطار:  وزاد 
األكادميي سواء بحثي أو تعليم 
طبي مستمر يعتبر من األنشطة 
األساسية في عملية تطور الطب 
وتطوير مس���تويات العاملني 
انطلقنا من هذا  فيه وبالتالي 
املفهوم في عملية تطور الطب 
وتطوير مس���تويات العاملني 
فيه من خالل هذا املؤمتر، الذي 
يشتمل على محاضرات علمية 
تتط���رق ألحدث ما وصل إليه 
أكادمي���ي ومحاضرات  مؤمتر 
في مجاالت متنوعة في الطب 
إبراز  الباطني واله���دف منها 
النشاط العلمي واألكادميي لقسم 
الباطنية واألقس���ام املشاركة 
وإعطاء الزمالء املشاركني فكرة 

بجميع أقسامها ووحداتها قدر 
املستطاع وحسب ما يسمح به 
املجال والوقت من خالل جدول 

احملاضرات.
من جهته قال مدير املستشفى 
األميري د.ن���ادر العوضي ان 
املستشفى األميري يعد معلما 
الطبية  بارزا لتقدمي اخلدمات 
والصحي���ة والعالجي���ة في 
الب���الد وال يقتصر دوره على 
ذلك، بل ج���اء كتطور طبيعي 
بعد أن أصبح له دور أكادميي 
وبحث���ي يعمل عل���ى دعم ما 
يقدمه م���ن خدمات وإثراء من 
خالل دوره الريادي في املجاالت 

والتخصصات املتعددة.
وأض���اف العوضي ان دور 
وزارة الصحة ال يخفى على أحد 
مما تقدمه من خدمات جليلة في 

عن اجلديد في عالم الطب املبني 
على األدلة.

وأضاف العطار: لقد حرصنا 
على أن يك���ون املؤمتر ممثال 
وليس شامال لنشاطات الباطنية 

صرح وكيل وزارة الصحة املساعد 
للتخطيط واجلودة د.وليد الفالح بأن 
وزارة الصح���ة تول���ي اهتماما خاصا 
ملوضوع تطبيق نظام االعتراف وذلك 
الهميته في تطوير اخلدمات الصحية في 
البالد واالرتقاء بها للمستوى املنشود 
والذي يعود بالفائدة اجلمة على متلقي 
اخلدمات الصحية من املواطنني واملقيمني 

في الكويت.
وقال د.الفالح: من هذا املنطلق قامت 
ال���وزارة باالتفاق مع الهيئ���ة الكندية 
لالعت���راف الس���تحداث نظ���ام وطني 
لالعتراف في الكويت، مؤكدا انه سيكون 
على مستوى علمي ممتاز ويتوافق مع 
الدولية لالعتراف،  املعايير واملقاييس 
موضحا ان بداية املشروع كانت بالتركيز 
على تطبيق هذا النظام في املستشفيات 
العامة والتخصصية لتطوير اخلدمات 
التي تقدمها هذه املستشفيات، مؤكدا ان 
اجلهود التي بذلت من قبل املختصني في 
هذا املجال بوزارة الصحة وزمالئهم من 
الهيئة الكندية لالعتراف قد وصلت الى 

مرحلة متقدمة تتمثل 
ف���ي جترب���ة تطبيق 
ه���ذا النظام في ثالثة 
مستشفيات منها اثنان 
يقدم���ان العالج العام 
ومستشفى تخصصي 
به���دف تقيي���م هذه 
التجربة واالس���تفادة 
منها حتى يتم تعميمها 
على كل املستشفيات 
العامة والتخصصية.

د.الفالح:  واضاف 
للنتائ���ج  ونظ���را 
االيجابية الكبيرة لهذا 

التعاون فإن الوزارة اآلن بصدد متديد 
هذا االتفاق مع الهيئة الكندية لالعتراف 
باالضافة الى دراسة تطبيق هذا النظام 
في مجال الرعاية الصحية االولية من 
مستوصفات ومراكز صحية، مشيرا الى 
ان الدول املتقدمة تضع الرعاية الصحية 
االولية في مقدمة اولوياتها والتي تعد 
خط الدفاع االول للتعامل مع االمراض 

الى االعداد  باالضافة 
الكبي���رة للمترددين 
عل���ى ه���ذه املراك���ز 
لهذه  واملس���تخدمني 
اخلدمات، وبذلك تكون 
الكويت في مقدمة دول 
املنطقة ف���ي مبادرة 
استحداث نظام وطني 
لالعتراف يكون شامال 
جلمي���ع مرافق وزارة 
الصحة من مستشفيات 
ومستوصفات ومراكز 

صحة.
واك���د د.الفالح ان 
تطبي���ق االعتراف في املس���توصفات 
واملراكز الصحية يس���اهم في تطوير 
اخلدم���ات الصحية املقدمة للمراجعني، 
موضحا ان دورها اصبح ال ينحصر في 
تقدمي اخلدمات التشخيصية والعالجية 
فحسب، لكنها تسهم بشكل كبير وفعال 
في تعزيز الصحة ونشر الوعي والثقافة 
الصحية في املجتم���ع وتقدمي خدمات 

الوقاي���ة والفحص املبكر باالضافة الى 
تشجيع املواطنني واملقيمني على اكتساب 
العادات الصحية السليمة واالبتعاد عن 
كل ما هو ضار بالصحة، باالضافة الى 
انتشار منظومة هذه املستوصفات  ان 
واملراكز الصحية في معظم انحاء الكويت 
وقربها من املواطنني واملقيمني يجعلها 
ارضا خصبة لنش���ر الوع���ي والثقافة 
الصحية والتواصل املباشر مع متلقي 

هذه اخلدمات الصحية.
وكش���ف د.الفالح عن دراسة جترى 
حاليا ملعرفة مدى امكانية التعاون مع 
الهيئة الكندية لالعتراف لتطبيق نظام 
االعتراف في مج���ال متخصص وفني 
بحت، وهو استخدام نظم وتكنولوجيا 
املعلومات في اخلدمات الصحية، مشيرا 
الى ان وزارة الصحة وضعت خطة طموحة 
تضمنها برنامج عمل الوزارة الذي قدم 
ملجلس الوزراء لتطوير استخدامات نظم 
املعلومات وشمولية تطبيقها في جميع 
مرافق الوزارة لالستفادة من التكنولوجيا 

احلديثة في مجال نظم املعلومات.

د.عبدالنبي العطار

فيصل الدوسري

د.مصطفى همام

د.صبيحة املطوع

د.زياد الوهر

د.رحاب حسن ود.رندة كالب

أسامة رشدي ود.محمد رشيدي وعبدالرحمن النويري

جانب من احلضور

د.ريناتا سيلجوسكا

املتابعة من احلضور 

صورة للذكرى مبناسبة انعقاد املؤمتر الثامن للهيموفيليا

انعقاد المؤتمر اإلقليمي الثامن في مصر

تأسيس جمعية الهيموفيليا لالرتقاء 
بوعي المجتمع بالمرض ومضاعفاته

عقد املؤمتر االقليمي الثامن للهيموفيليا مؤخرا في جمهورية 
مصر العربية مبش���اركة عدة دول عربية ومنها الكويت متمثلة 
برئيس الرابطة الكويتية للهيموفيليا علي الظبيري، واملش���رف 
الع���ام للرابطة د.أحمد القالف ومتت مناقش���ة وطرح العديد من 
املوضوعات املهمة التي تخص جتارب وتطورات جمعيات الهيموفيليا 

في مختلف دول العالم.
من جهة أخرى، أعرب منسق منظمة الهيموفيليا العاملية أسعد 
حفار عن س���عادته لتلبية أعضاء رابط���ة الهيموفيليا الكويتية 
الدعوة للتواجد والتواصل وتبادل اخلبرات من خالل حضورهم 
املؤمتر الثامن، وقد تطرق الى أهمية تأسيس »جمعية الهيموفيليا 
الكويتية« في أسرع وقت ممكن لتتماشى مع الدول املتقدمة، حيث 
سيتم من خاللها االرتقاء مبريض الهيموفيليا وتعريف املجتمع 

باملرض وكيفية التعايش والتعامل معه ومضاعفاته.
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