
الثالثاء 2 فبراير 2010   11محليات

16 بروفيسورًا زائرًا 
خالل فبراير في مختلف 

التخصصات الطبية

حنان عبدالمعبود
أعلن مدير إدارة العالقات 
العامة واإلعالم بوزارة الصحة 
فيصل الدوس���ري أن وزارة 
الصحة قدمت الدعوة ل� 16 من 
كبار اجلراحني واالستشاريني 
العامليني في كافة التخصصات 
الطبية لزيارة الكويت خالل 
شهر فبراير اجلاري موضحا 
أن هذه الدعوة جاءت انطالقا 
م���ن اهتمام وزي���ر الصحة 
د.هالل الساير ووكيل الوزارة 
د.إبراهيم العبدالهادي بدعوة 
كبار اجلراحني واالستشاريني 
العاملي���ني إلجراء العديد من 
الدقيقة  العمليات اجلراحية 
واملعق�����دة وتدريب األطباء 
على تلك العمليات باإلضافة 
إلى إلقاء احملاضرات العلمية 
الفتا إلى رغبة الوزارة بتوفير 
ع���الج جميع األم���راض في 

البالد.
أنه مت���ت دعوة  مبين���ا 
البروفيسور جيري سكاريفان 
الفترة  من كزاخس���تان في 
م���ن 6 إل���ى 19 فبراير. في 
مج���ال جراحة األنف واألذن 
مبستش���فى  واحلنج���رة 
زي���ن برئاس������ة د.خال����د 
العبداله���ادي وف���ي مجال 
األمراض اجللدية متت دعوة 
كل من البروفيس���ور جاري 
بريينر من الواليات املت����حدة 
األميركي���ة والبروفيس���ور 
أوباس���ش م���ن أملان���يا في 
الف��ترة م���ن 31 يناير الى 5 
فبراير ملركز أسعد احلمد من 
قب���ل د.نواف املطيري وفي 
مجال عالج أمراض السرطان 
مبركز الشيخة بدرية للعالج 
املركز  الكيماوي دعا رئيس 
الش���مري كال من  د.س���الم 
البروفيسور فيلد مير الزار 
من فرنسا والبروفيسور محمد 
جاهانذير من أميركا في الفترة 

من 15 الى 18 فبراير.

الساير يرعى انطالق المؤتمر العلمي الستخدامات الليزر في عالج األمراض الجلدية

وزير الصحة رئيسًا لمعهد الكويت لالختصاصات الطبية 
وتشكيل لجنة لرعاية كبار السن صحيًا في حولي

الس����تخدامات اللي����زر في عالج 
األمراض اجللدية بالكويت، والذي 
ينظمه مجلس أقس����ام األمراض 
اجللدية والتناسلية في الفترة من 2 
وحتى 4 فبراير اجلاري بفندق جي 
دبليو ماريوت، بحضور ومشاركة 
أكثر من 700 طبيب ومتخصص 

من مختلف دول العالم.
وقال املنسق العام للمؤمتر د. 
أحمد احلداد إن املؤمتر سيشتمل 
عل����ى برنامج علم����ي يتألف من 
ندوات ومحاضرات وحلقات بحث 
متنوعة تبرز أحدث ما توصل إليه 
العلمية  العلم وآخر االكتشافات 
الس����تخدامات اللي����زر في عالج 
األمراض اجللدية. وأوضح احلداد 
صحافي أن »استعمال الليزر في 
األم����راض اجللدية تطور بدرجة 
كبيرة في السنوات القليلة املاضية 
نظرا لتطور الكثير منها واستحداث 
أنواع أخرى ذات فعالية قيمة«، 
الفتا إلى أن الكثير من األمراض 
اجللدية التي كان يصعب معاجلتها 
قبل عصر الليزر أصبحت اآلن في 

متناول العالج.

احملولة من السجون واملؤسسات 
اإلصالحي����ة ومتكينهم من تلقي 
الع����الج الالزم لهم مع تس����هيل 
جميع اإلجراءات الالزمة سواء من 
حيث إجراء الفحوصات والتحاليل 
املخبرية واألشعة وغير ذلك من 
اإلجراءات العالجية األخرى. كما 
أصدر وكيل الوزارة تعميما، دعا 
من خالل����ه جمي����ع العاملني في 
املراكز الصحية واملستش����فيات 
واملراك����ز التخصصي����ة ومراكز 
الرعاي����ة الصحي����ة األولية من 
أطباء وفني����ني وإداريني مراعاة 
التسلس����ل الوظيفي في توجيه 
املخاطبات الرس����مية، كما أصدر 
تعميا طالب خالله رؤساء األقسام 
الطبية باملستش����فيات واملراكز 
التخصصية عند طلب  الصحية 
اللوازم املخبرية واللوازم الطبية 
اعتماد الطلب من رئيس مجلس 
أقسام املختص قبل مخاطبة إدارة 

املستودعات الطبية بشأنها. 
ومن جانب آخر، وحتت رعاية 
وزير الصحة د.هالل الساير تنطلق 
عصر اليوم أنشطة املؤمتر العلمي 

املتطلبات، والتنس����يق مع  هذه 
اجلهات املعنية بالوزارة لوضع 
البرنامج موضع التنفيذ، وإعداد 
التجهيزات لالحتفال بيوم املسنني 

بالتنسيق مع اجلهات املعنية.
كما أصدر العبد الهادي تعميما 
آخر طالب خالله األطباء والهيئة 
التمريضية والفنيني واإلداريني 
في املستشفيات واملراكز الصحية 
املختلفة التابعة للوزارة بإعطاء 
أولوية الفحص للحاالت املرضية 

حنان عبد المعبود
في تعديل جديد لقرارات وزارة 
الصحة الس����ابقة، أصدر الوزير 
د.هالل الساير قرارا وزاريا حمل 
الرقم 10 لسنة 2010، يقضي بتعديل 
املادة األولى من القرار الوزاري رقم 
333 لسنة 2009 بشأن إنشاء معهد 
الكوي����ت لالختصاصات الطبية 
ليصبح برئاس����ة وزير الصحة 

ووكيل الوزارة نائبا للرئيس.
ومن جانبه أصدر وكيل وزارة 
الصحة د.إبراهيم العبدالهادي قرارا 
إداريا بتشكيل جلنة لرعاية كبار 
الس����ن صحيا في منطقة حولي 
الصحية برئاس����ة رئيس مركز 
صباح الس����الم الش����مالي د.أمل 
الصقعب����ي وعضوي����ة عدد من 
األطباء. وتختص اللجنة بإعداد 
الرعاية الصحية  برنامج لتقدمي 
للمسنني في منطقة حولي الصحية 
ووضع اخلطط والبرامج التنفيذية 
لهذا البرام����ج وحتديد متطلبات 
تنفيذ البرنامج من القوى العاملة 
واملعدات واألدوية وغيرها وإعداد 
امليزانية التقديرية الالزمة لتوفير 

د.هالل الساير

د. ريناتا سيلجوسكا د. مصطفى همام

فيصل الدوسري

مستشفى الراشد يستقبل األخصائي د.مصطفى همام
يستقبل مستشفى الراشد استاذ األمراض اجللدية والتناسلية 
والعقم د.مصطفى همام املتميز بخبرته الواسعة في عالج األمراض 
اجللدية. وقد أعرب د.همام عن سعادته الستقبال املراجعني وتقدمي 
أفضل اخلدمات الطبية لهم. ود.همام متخصص في عالج األمراض 
اجللدية مثل البهاق والصدفية واإلكزميا وحب الش���باب والعالج 
بالليزر وصنفرة اجللد والتقشير الكيماوي وعالج األسباب املختلفة 

للعقم وعالج الضعف اجلنسي وسرعة القذف.
باالضافة الى انه متخصص في عالج التجاعيد وتساقط الشعر 

والسليوليت بنظام حقن الفيتامينات باجللد والشعر.
وكذلك يقوم د.همام بع���الج األورام اجللدية والزوائد اجللدية 
والثآليل بالتبريد وبالعالج الكهربائ���ي وعالج األمراض املنقولة 
جنسيا، وستبدأ الزيارة من 6 الى 25 اجلاري بالتنسيق مع طبيبة 

أمراض اجللدية والتناسلية د.ريناتا سيلجوسكا.


