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تورونت����و � كون����ا: قال 
سفيرنا لدى كندا د.مساعد 
ان االطباء  ام����س  الهارون 
الكويتيني في كندا س����فراء 
انهم مفخرة  لبلدهم مؤكدا 
للكويت ويس����تحقون كل 

الدعم.
وقال الهارون في تصريح 
ل�»كون����ا« على هامش لقاء 
وزير الصحة د.هالل الساير 
االطباء الكويتيني املبتعثني 
في كندا ان اخلبرة الكندية 
في مجال الطب متارس حاليا 
ف����ي مستش����فيات ومراكز 

الكويت الطبية بيد األطباء الكويتيني الذين تلقوا دراستهم 
هنا. واك����د ان وجود الفرص الثمين����ة للتحصيل اجلامعي 
املميز يصب ف����ي النهاية في خدمة الكويت التي تس����تثمر 
في تعليم ابنائها وحترص عل����ى متيزهم العلمي الفتا الى 
ان االطباء الكويتيني ساهموا في نقل اخلبرات بشكل مهني 
عالي املس����توى الى وطنهم من جهة وعملوا من جهة أخرى 
على دعم احلاجة الكندية لالطباء في مختلف التخصصات 

بصورة عكست كفاءتهم الواضحة.
وعبر عن خالص شكره وتقديره لوزير الصحة وحرصه 
واهتمامه بلقاء االطباء الكويتيني املبتعثني من مختلف املناطق 
واجلامع����ات الكندية مؤكدا ان زيارته ستس����اعد في تعزيز 
العالق����ات الثنائية بني البلدين وتكريس العالقات املتنامية 
بني الكويت وكندا. وأعرب عن تفاؤله بهذه الزيارة مشيرا الى 
انها فرصة لالطالع على اخلبرة الكندية في املجال الصحي 
وتب����ادل اخلبرات واملعلومات في ه����ذا املجال وبحث فرص 
ايجاد قنوات وس����بل جديدة نحو تعزيز العالقات الصحية 
والطبية بني البلدين وتعزيز الت���عاون السيما التدريبي بني 
املؤسس����ات الطبية وتوفير مزي���د من املق���اعد الدراسي��ة 
لالط���باء الكويتيني املبتعثني. يذكر ان هناك حوالي 130 طبيبا 
كويتيا يتلقون تدريباتهم املهنية والدراس����ية في جامعات 
ومستش����فيات كندا بالتخصصات املختلفة وتسعى وزارة 
الصحة الى تعزيز التعاون الصحي واالكادميي مع كندا في 
املجاالت العالجية والتش����خيصية والتعليمية والتدريبية 
اضافة الى ايفاد اطباء من الكويت للتدريب في املستشفيات 
التخصصية وزيادة اعداد املقاعد الدراسية لالطباء الكويتيني 

في التخصصات النادرة والدقيقة.

د.أحمد العوضي د.هالل الساير

التقى عددًا من األطباء الكويتيين المبتعثين في كندا

الساير: نسعى لتطوير العنصر البشري بتوفير مقاعد إضافية 
في الجامعات الكندية بمختلف التخصصات النادرة والدقيقة

العوضي: اس�تقطاب طواقم فنية كندية إلدارة مركز حسين مكي جمعة والمراكز التابعة له
� كونا: اشاد  تورونتو )كندا( 
وزير الصحة د.هالل الساير خالل 
الكويتيني  لقائه عددا من األطباء 
املبتعثني في كندا بحضور السفير 
د.مس���اعد الهارون ام���س باألداء 
العلمي واألكادميي املتميز لألطباء 
الكويتيني في كندا الذين يتمتعون 
بسمعة طيبة ويستحقون كل الدعم 
والتقدير. وقال الساير في تصريح 
ل� »كونا« ان وزارة الصحة تسعى 
بشكل حثيث الى تطوير العنصر 
البش���ري من خالل توفير مقاعد 
إضافي���ة في اجلامع���ات الكندية 
النادرة  في مختلف التخصصات 
والدقيق���ة. واض���اف ان التعاون 
الصحي مع اجلامعات واملستشفيات 
الكندية سينعكس إيجابا على تقدمي 
أفضل اخلدمات الصحية في الكويت 
وعلى األطباء الكويتيني املبتعثني 

أيضا.
وذكر ان���ه مت االس���تماع الى 
التي تواج���ه األطباء  املعوق���ات 
املبتعثني الس���يما فيم���ا يتعلق 
بالبدالت والترقيات املستحقة لهم، 
مؤكدا انه سيسعى جاهدا لإلسراع 

في حل املعوقات التي تواجههم.
واك���د ح���رص ال���وزارة على 
تسخير جميع اإلمكانات ألبنائنا 
الطالب والطالبات الدارس���ني في 
كندا، داعيا األطباء الى العمل على 
متابعة التحصي���ل العلمي وبذل 
اجلهود من اج���ل متثيل الكويت 
خير متثيل حت���ى يعودوا للبالد 
وهم مسلحون بشهاداتهم وخبراتهم 

العلمية والعملية.
م���ن جانب���ه أعرب ع���دد من 
األطباء عن تقديرهم لوزير الصحة 
وسفارتنا لدى كندا، مشيدين بالدعم 
اللذين تلقوهما من  والتش���جيع 

املسؤولني في الكويت.
واك���دوا حرصهم على تطبيق 
ونقل ما مت تعلمه الى بلدهم الكويت 
ومواصلة الدراسة والبحث في مجال 
العلوم الطبية لتطوير احلقل الطبي 
والصحي في البالد ليوازي ما هو 
مطبق عامليا. ومن املقرر ان يوقع 
وزير الصحة د.هالل الساير مذكرات 
تفاهم مع بعض املؤسسات الصحية 
الكندية تشمل وضع  واجلامعات 
اإلستراتيجيات اخلاصة بالعنصر 

البشري من خالل زيادة أعداد املقاعد 
الدراس���ية لألطباء الكويتيني في 

التخصصات النادرة والدقيقة.
وبدوه قال مدير مركز حسني 
مك���ي جمعة ألمراض الس���رطان 
د.احمد العوضي ان عالج أمراض 
السرطانات سيشهد نقلة نوعية في 
املستقبل القريب كاشفا عن زيارة 
عدد من املختصني الكنديني ملركز 
حس���ني مكي جمعة ومركز بدرية 
األحمد للع���الج الكيماوي ومركز 

فيصل للعالج اإلشعاعي قريبا.
وأضاف العوضي في تصريح 
ل� »كونا« عقب زيارته أقسام عالج 
أمراض السرطان في مستشفيات 
الش���بكة الصحي���ة اجلامعية ان 
اس���تقدام اخلبراء الدوليني يفتح 
الباب أمام تدريب األطباء الكويتيني 

على احدث الطرق العالجية.
وأكد ان مثل هذه الزيارات تسهم 
في تنش���يط العالق���ات الصحية 
املراك���ز الصحية  الكويتي���ة مع 
العاملية وتلعب دورا كبيرا في تبادل 
اخلبرات واالستفادة منها في إجراء 

اجلراحات الصعبة واملعقدة.
وذكر انه م���ن خالل االجتماع 
مع بع���ض األطباء واجلراحني مت 
االستماع الى شرح مسهب عن برامج 
عالج السرطان املختلفة كالعالج 
الكيماوي والتلطيفي واإلشعاعي 
واجلراحي مبين���ا ان كندا تتميز 
بأطباء مؤهلني فضال عن استخدامهم 
الطبية املتطورة.  احدث األجهزة 
وأش���ار العوضي الى عزم وزارة 
الصح���ة على اس���تقطاب طواقم 
فنية كندية إلدارة مركز حس���ني 

مك���ي جمعة ألمراض الس���رطان 
التابعة له لتقدمي أفضل  واملراكز 
اخلدمات الصحية للمرضى، مؤكدا 
ان املذكرة التي مت توقيعها ستساهم 
في تعزيز وتطوير العالقات الطبية 
الكويت وكندا لالستفادة من  بني 
الكندية لتحسني جودة  اخلبرات 
اخلدمات املقدمة ملرضى السرطان 
في الكويت. واكد ان الوزارة تسعى 
إلى حتقي���ق التوعية للوقاية من 
اإلصابة خلفض معدل الوفيات من 
خالل الكشف املبكر لزيادة معدالت 
الش���فاء إضافة إلى تقدمي وسائل 
العالج احلديثة واألمثل للحاالت 
املكتش���فة مع اس���تخدام أفضل 
األجهزة املتطورة في الكشف عن 
األورام السرطانية وتوعية األطباء 
بشكل عام على كيفية تشخيص 
األمراض السرطانية لتحويلها إلى 

األماكن املتخصصة للسرطان.
يذكر ان مستش���فيات الشبكة 
الصحية اجلامعية من أفضل املراكز 
الصحية والبحثية في العالم في 
مجال عالج امراض الس���رطانات 
الشبكة كال من مستشفى  وتضم 
تورونتو العام ومستشفى األميرة 
مارغريت ومستش���فى تورونتو 

الغربي.
وتعد الكويت من أقل دول العالم 
في نسبة اإلصابة بأمراض السرطان 
إذ يبلغ املعدل 14 إصابة من كل 100 
ألف بني الذكور و13 إصابة من كل 
100 ألف بني اإلناث وتسجل وزارة 
الصحة نحو 1300 إصابة جديدة 
بالسرطان سنويا في حني يتماثل 

للشفاء 50% منهم.

أكد أنهم يستحقون كل دعم

السفير الهارون: األطباء الكويتيون 
في كندا سفراء لبلدهم

د.مساعد الهارون

خوجة: داء السكري أرهق
 الخدمات الصحية في دول الخليج

الرياض � كونا: قال املدير العام للمكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة 
لدول مجلس التعاون د.توفيق خوجة ان مرض السكري أرهق اخلدمات 
الصحية في دول اخلليج. جاء ذلك في تصريح صحافى للدكتور خوجة 
مبناسبة مشاركته في املؤمتر العاملي الثالث للمجموعة اخلليجية لدراسة 
داء السكري الذي تستضيفه مدينة جدة خالل الفترة من 9 الى 11 فبراير 
املقبل. واضاف ان داء السكري من األمراض ذات االنتشار الواسع على 
مستوى العالم حيث بلغت نسبة انتشاره ما يقارب ال� 5% من إجمالي 
سكان العالم وتزداد هذه النسبة كثيرا في بعض الدول خصوصا الدول 
التي مرت بقفزة حضارية كدول مجلس التعاون والتي ش����هدت تطورا 
وازدهارا في كل املجاالت. وأش����ار د.خوجة ال����ى التغيرات التي طرأت 
على أساليب وأمناط املعيشة في مجلس التعاون وما استتبع ذلك من 
ظهور وتزايد ملعدالت اإلصابة باألمراض املزمنة ومنها الداء السكري هذا 
املرض الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بعوامل خطورته املتمثلة بالس����منة 
وقلة النشاط اليومي وزيادة السعرات احلرارية املستهلكة من قبل الفرد 

د. شجاع العنزيإضافة إلى العامل الوراثي الذي يلعب دورا مهما.

 )سعود سالم(د. شجاع العنزي متوسطا أعضاء الوفد األميركي الزائر

موسى أبوطفرة
أك����د نائب مدير مستش����فى 
الطب الطبيعي د.شجاع العنزي 
ان الزيارة التي قام بها وفد معهد 
ش����يكاغو للتأهيل الصحي أتت 
بثمارها بعد ان اطلع الوفد على 
اخلدمات املقدمة في مستش����فى 
الطب الطبيعي وأش����اد أعضاؤه 
باملستوى املتطور في اخلدمات 

املقدمة للمرضى.
وقال د.العنزي في تصريح 
صحافي على هامش الزيارة »أود 
في البداية ان أشكر وزير الصحة 
العام���ة د.هالل الس���اير وكذلك 
دع���م وكيل ال���وزارة د.إبراهيم 
العبداله���ادي على إتاحة املجال 
للوف���د لالط���الع عل���ى نوعية 
اخلدمات املقدمة وسبل حتسينها 
والتي أكدت حرص املس���ؤولني 
الوزارة عل���ى أهمية تبادل  في 

العل���م من طرق  إليه  توصل 
عالج تع���ود بالصح���ة على 
املرضى في املستشفى. وأضاف 
الوفد املشارك من  ان  العنزي 
معهد ش���يكاغو الصحي جال 
على العديد من األقسام واطلع 
على املستوى املقدم سواء في 
األطراف االصطناعية وإعادة 
تأهيل املرضى والتي يعنى بها 
املستشفى، موضحا ان معهد 
ش���يكاغو حاصل على املركز 
األول عامليا في التأهيل الصحي 
الزي���ارة كانت ذات  وان هذه 
مردود إيجابي، مشيدا بالدعم 
الالمحدود للقيادة املس���ؤولة 
في الوزارة وعلى رأسها وزير 
الصح���ة والوكي���ل لدعم كل 
النواحي لتبادل اخلبرات عامليا 
مبا يع���ود على رقي اخلدمات 

الصحية في الكويت.

انه بحث  اخلبرات«، موضح���ا 
مع الوفد األميركي سبل التعاون 
املستقبلي وإقامة ورش عمل طبية 
حتت مظلة وزارة الصحة إلتاحة 
املجال لتبادل األفكار وكل ما من 
شأنه ان يس���اهم في معرفة ما 

العنزي: زيارة وفد معهد شيكاغو ل� »الطب الطبيعي« 
بهدف تبادل الخبرات وتحسين نوعية الخدمات

اكد املنسق العام في اجلمعية الكويتية للهيموفيليا 
د.احم���د القالف ان اللقاء ال���ذي اقيم بالتعاون مع 
اطب���اء الدم واملهتمني مبرضى ن���زف الدم الوراثي 
)الهيموفيليا( قد حقق جناحا كبيرا نتيجة لتفاعل 
االطباء وحضورهم وتأكيد اس���تعدادهم للتعاون 
الوثيق مع اعضاء اجلمعية في سبيل حتقيق مطالب 
املرضى بإنشاء اجلمعية والتي تعد اخلطوة الفعلية 
االساسية في التقدم بهم الى مستويات متقدمة في 
الرعاية والع���الج. واضاف ان للجمعية دورا مهما 
في تعريف املجتم���ع الكويتي مبرض الهيموفيليا 
وس���لبياته وذلك عن طريق تنظيم خطة وتنفيذ 
حملة توعية تسهم في التعرف على املرضى اجلدد 

الذين يتم تشخيصهم حديثا ليعلموا اكثر عن االمور 
املتعلقة بالنزف الذي يعانون منه وكيفية انتقاله 

بالوراثة والعالج والرعاية.
وقد اعرب كل من د.القالف ود.رنا العبدالرزاق 
عن جزيل الش���كر لوزير الصحة د.هالل الس���اير 
والتي متت مقابلته واطالعه على جتربة اجلمعية 
املتواضعة خالل السنوات السابقة وعلى اهم املعوقات 
واملتطلبات ملرضى نزف الدم الوراثي في الكويت 
والذي بدوره اكد ببالغ اهتمامه وحرصه على دعم 
هؤالء املرضى والوق���وف على حتقيق متطلباتهم 
وتقدمي افضل طرق العالج والعناية واملتابعة لهم 

ومساندتهم في اشهار جمعية تختص بشؤونهم.

القالف: إنشاء جمعية الهيموفيليا لخدمة المرضى

د.أمين املطوعد.طارق املخيزمي

قام وفد من جامعة إميوري 
ديترويت � أمي���ركا مؤلف من 
عدد م���ن االطباء املتخصصني 
بزيارة الى مستش���فى السالم 
الدولي، وكان في اس���تقبالهم 
وحتت رعاي���ة رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب د.طارق 
املخي���زمي، ود.أمي���ن املطوع � 
املدير العام ملستشفى السالم، 
ود.ضياء الدين � املدير الطبي، 
ود.مرمي بيبي � رئيس اقس���ام 
النساء والتوليد، ود.محمد بكري 
النس���اء والتوليد  استشاري 
ورئيس وحدة املس���اعدة على 
االجناب، حي���ث رحب بالوفد 
 Robert j.bac م���ن:  املؤل���ف 
 Chief Operating officer, Ira
 R.Horowitz, MD, SM, FACOG,
 FACS Chief medical officer,
 Kelly A.Chastenn, RN, BSN,
 MSM Associate chief nursing
officer ممثلي مجموعة اميوري 
الصحية وجامعة اميوري لزيارة 
املستشفى لبحث وتطوير أسس 
التعاون بني املؤسس���تني في 
الفت���رة املقبلة، مبا فيه تبادل 
االطباء واخلبرات وعقد الندوات 
واملؤمترات، سواء كان ذلك في 
أو ف���ي »ديترويت«،  الكويت 
باالضاف���ة ال���ى بح���ث أوجه 
التع���اون في مجاالت التدريب 

والفحوصات الطبية مبا يضمن 
احلفاظ على املستوى الراقي 
للخدمات الطبية التي تقدمها 
املؤسستان. وألقى البروفيسور 
Ira R.Horowitz رئيس مكتب 
العمليات في مستشفى جامعة 
اميوري محاضرة عن احدث ما 
توصل اليه في عالج سرطان 
املبيض، وبحضور جمع كبير 
من اطباء النس����اء والتوليد، 
حيث ج����رت مناظرة صحية 
مع الوف����د االميركي، وقد قام 
الوفد بجولة في املستش����فى 
تفقدوا خاللها كل العيادات وقد 
أب����دوا اعجابهم مبدى حرص 
ادارة املستشفى على توفير 
كل التخصصات التي يحتاجها 

املري����ض بأح����دث التقنيات 
الراحة في  احلديثة ووسائل 
عالجه، مثل وحدة غسيل الكلى 
ومدى تعاون الطاقم املريض 
مع املرضى حملاولة تخفيف 
آالمه وإحساسه انه في بيته، 
وقام����وا بزيارة قس����م الطب 
الطبيع����ي والتأهيل الصحي 
وكيفية جتهيزه بأحدث االجهزة 
واخلب����رات العالجي����ة، وقد 
العيادات  قاموا ايضا بزيارة 
والتح����دث مع االطباء وأبدوا 
إعجابهم مبحاولة كل العاملني 
عل����ى توفير خدم����ة ورعاية 
طبية عالي����ة لتحقيق الهدف 
وهو »رواد التميز في خدمة 

املريض«.

وفد من »إيموري ديترويت« 
يزور مستشفى السالم الدولي

»الكويت الدولي« يستقبل فريق حملة
»Get Healthy Kuwait.com« الصحية

أسماء رؤساء األقسام بالمستشفيات األسبوع المقبل

Get Healthy فريق بنك الكويت الدولي مع فريق

الدولي  الكويت  اس����تقبل بنك 
Get Healthy Kuwait.« فريق حملة
com« لتخفيض ال����وزن والصحة 
والتي اطلقتها شركة »دايت كير« 
ومستشفى طيبة، وهي حملة وطنية 
تسعى ملساعدة األفراد والعائالت 
في احلد من مرض السكر والسمنة. 
وقام فريق احلملة بعرض منتجاته 
الصحية عل����ى العاملني في البنك، 
واج����راء الفحوصات واالختبارات 
الطبية التي وفرها فريق مستشفى 
طيبة واالستشارات الصحية الفورية 
ملوظفي البنك من خالل اخصائيي 

التغذية لدى »دايت كير« وشملت 
هذه الفحوصات فحص نسبة السكر 
في الدم، والكولس����ترول، ونسبة 
الده����ون في اجلس����م وذلك بهدف 
تشجيع املوظفني على إحداث تغيير 
في منط حياتهم للحد من أمراض 
العصر وأهمها الس����منة وامراض 
السكري والكوليسترول والقلب، 
حيث لقي����ت احلملة ترحيبا كبيرا 
من قبل موظفي البنك. وقد كان في 
مقدمة احلضور العضو املنتدب في 
بنك الكويت الدولي حميد الرشيد 
حيث عبر عن س����عادته باستقبال 

اعضاء فريق احلملة ضمن االنشطة 
التي يحرص البنك على تنظيمها في 
اطار اهتمامه بصحة موظفيه وحثهم 
على اتباع امناط واساليب غذائية 
صحية، تساعدهم على التمتع بحياة 
صحية أفضل. وقال: نود ان نؤكد 
من هذا املقام على التعاون البناء مع 
Get Healthy Kuwait.« فريق حملة

com«، حيث ان ادارة بنك الكويت 
الدولي، تولي اهتماما كبيرا باحلفاظ 
على صح����ة العاملني في البنك في 
اعقاب ارتفاع نسبة املصابني بالسمنة 

والسكر.

حنان عبد المعبود
أكدت مصادر صحية ان »قرار رؤساء األقسام 
باملستشفيات س���يرى النور في غضون األيام 
القليلة املقبلة«، الفتة إلى أنه »سيحمل في طياته 
الكثير من املفاجآت، وسيكون هذا مطلع فبراير 
املقبل«. وكان وزير الصحة قد طلب من مديري 
املستشفيات تزكية رؤساء األقسام اجلدد، ومن 
جانبه صرح مدير مستش���فى الصباح د.طارق 
اجلسار بأنه أوضح ان الرؤساء املوجودين حاليا 
على درجة عالية من الكفاءة تؤهلهم لالستمرارية 

في رئاسة أقسامهم. ومن جهة أخرى أكدت رئيسة 
اإلدارة املركزية للرعاية الصحية األولية د.ليلى 
الدوسري ان »اإلدارة مستمرة في تقييم األطباء 
كل ثالث س���نوات، بالتنس���يق من قبل اإلدارة 
املركزية للرعاي���ة الصحية األولية مع املناطق 
الصحية«، مشيرة إلى أن »كل طبيب يقيم مرة 
كل ثالث س���نوات ويعقد التقييم مرتني سنويا 
خالل شهري أبريل ونوفمبر من كل عام في كلية 
الطب بجامعة الكويت«، الفتة إلى أن »نس���بة 

اجتياز التقييم بلغت %70«.


