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جابر المبارك: توجه إلنشاء مستشفى متقدم لعالج الشخصيات المهمة
افتتح مركز الشيخة شريفة الحمد للعالج باألوكسجين المضغوط في مستشفى جابر للقوات المسلحة

الشيخ جابر املبارك يقلد احلميضي رتبة فريقصالح احلميضي برتبة فريق جانب من الضباط يؤدون التحية

النائب األول يطلع على أحد األجهزة في املركز

العالج بطريقة مبتكرة

الشيخ جابر املبارك يزيح الستار عن لوحة تشير إلى افتتاح مركز الشيخة شريفة احلمد للعالج باألوكسجني املضغوط

أجهزة حديثة ملركز متخصص

عبدالهادي العجمي
أك����د النائ����ب األول لرئي����س 
مجل����س الوزراء ووزي����ر الدفاع 
الشيخ جابر املبارك أهمية توفير 
اليه مستش����فى جابر  ما يحتاج 
االحمد للقوات املسلحة سواء كانت 
أجهزة أو معدات وفرقا طبية لكي 
تقدم اخلدمات الطبية على أرقى 
املس����تويات ألبنائنا من منتسبي 

القوات املسلحة.
جاء تأكيد الشيخ جابر املبارك 
ف����ي تصري����ح للصحافيني عقب 
افتتاحه مركز الشيخة شريفة احلمد 
املبارك الصباح للعالج باألوكسجني 
املضغوط في مستشفى جابر االحمد 

للقوات املسلحة.
وأعرب الشيخ جابر املبارك عن 
سعادته بأن مستشفى جابر االحمد 
للقوات املسلحة أصبح يحوي ميزة 
جديدة من خالل هذا املركز إضافة 

الى امليزات املوجودة حاليا.
وأشار الشيخ جابر املبارك الى: 
أننا نفكر حاليا بإنشاء مبنى آخر 
مالصق للمستشفى لل� VIP يحوي 
جميع اخلدمات الطبية املقدمة حاليا 

باملستشفى.
هذا، وج����رى تدش����ني املركز 
العامة  بحضور رئي����س األركان 
للجي����ش الفري����ق الرك����ن أحمد 
اخلالد ووكيل وزارة الدفاع جسار 
اجلسار ومعاوني رئيس األركان 
والوكالء املساعدين وكبار القيادات 
العسكرية وسفير فرنسا لدى البالد 

جان رينيه جيان.
م����ن جانبه، ثمن رئيس هيئة 
اللواء  الطبية باجليش  اخلدمات 
زهير احلاج في كلمة له »التبرع 
الس����خي« للنائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع في 
تنفيذ »مركز الشيخة شريفة احلمد 
املبارك الصباح للعالج باألوكسجني 
املضغ����وط« خالل زم����ن قصير، 
مشيرا الى أن تكلفته بلغت نحو 

الطاقة االستيعابية ورفع  زيادة 
الكف����اءة الطبي����ة والعالجية في 

املستشفى ككل.
وعن الفئات التي يس����تقبلها 
املستشفى، ذكر اللواء احلاج انه 
يستقبل عس����كريي وزارة الدفاع 
وعائالتهم واحلرس الوطني ضباطا 
وأفرادا وعائالتهم كما يعالج ضباط 

وزارة الداخلية فقط.
بدوره قدم املقدم اميانويل جيم 
الفرنس����ية  الطبية  من اخلدمات 
ايجازا حول فوائد املركز وطريقة 
عمله واالمراض التي ميكن عالجها 
بواسطته مثل مضاعفات أمراض 

القلب والرئة ومرض السرطان.
وعلى اثر ذلك جرى تقدمي هدية 
تذكارية للشيخ جابر املبارك من 

قبل اخلدمات الطبية الفرنسية.
من جانب آخ����ر اكدت مديرية 
التوجيه املعنوي والعالقات العامة 
في اجليش الكويتي في بيان لها 
ردا على ما أثارته صحف محلية 
حول تطبيق التوصيات التس����ع 
ملنظمة الصحة العاملية في جميع 
املستشفيات احلكومية واألهلية 
»حرص مستش����فى جابر األحمد 
للق����وات املس����لحة الكام����ل على 
العامة ملنتسبي اجليش  الصحة 
الكويتي وعموم مراجعي وزائري 

املستشفى«.
وأضافت ان »مستشفى جابر 
األحم����د للقوات املس����لحة يقوم 
بتطبيق التوصيات التس����ع التي 
اصدرتها منظمة الصحة العاملية 
والتي منه����ا التدقيق على هوية 
املريض والفحص وتسمية وضبط 
الع����الج واالس����تخدام الصحيح 
لالدوية واحملاليل الوريدية وابر 
احلقن واجراء العمليات املطلوبة 
املري����ض ودقة  والتواص����ل مع 
املعلوم����ات عند انتق����ال املريض 
داخل األقسام وغسل اليدين ملنع 

نشر العدوى«.

بس����رعة مفاجئة. وحول ما أعلن 
عنه الشيخ جابر املبارك عن توجه 
إلنشاء مبنى مالصق للمركز احلالي 
لعالج الشخصيات املهمة، أفاد اللواء 
احلاج بأن الهدف من التوسعة هو 

وعده »ثم����رة من ثمرات التعاون 
الكويتي � الفرنس����ي العسكري«، 
حي����ث مت تصميمه وتنفيذه وفق 
احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا 
الفرنسية. والحظ أهمية املركز في 

واألعصاب الى العالج الطبيعي.
وقال ان تشييد املركز جاء بعد 
االطالع على ميزات وفوائد اجهزة 
الضغط باالوكس����جني في مدينة 
تولون الفرنسية، اضافة الى حاجة 

احلوادث املتعلقة بعمل الغواصني 
في الق����وة البحري����ة والضفادع 
البش����رية عند الغوص في أماكن 
عميقة وما قد يحدث لهم من جلطات 
هوائية عند ارتفاعهم الى السطح 

اجليش الكويتي الى مثل هذا اجلهاز 
في عالج أمراض »الغوص واجللدية 

والتئام اجلروح«.
ولفت الى ان املركز روعي فيه 
كل اش����تراطات األمان والسالمة 

مليون دينار.
وأكد اللواء احلاج حرص الشيخ 
جابر املبارك على توفير كل صنوف 
الدعم للمستشفى الذي يضم جميع 
التخصص����ات م����ن جراحة املخ 

انطالق مؤتمر الحاالت الطارئة لألطفال 21 الجاري
حنان عبدالمعبود

اعلن استشاري امراض الغدد الصماء لالطفال د.زيدان 
املزيدي انطالق انشطة مؤمتر احلاالت الطارئة لالطفال 
21 اجلاري والذي سيس���تمر على مدى ثالثة ايام حتت 
رعاية وزير الصحة د.هالل الساير والذي سينوب عنه 
في افتتاحه وكيل وزارة الصحة املساعد للشؤون الفنية 

د.خالد السهالوي.
وقال د.املزيدي، خالل املؤمتر الصحافي الذي عقده 
في مستش���فى البنك الوطني لالطف���ال ظهر امس، ان 

املؤمتر س���يمتد على فترتني من الثامن���ة صباحا الى 
احلادية عش���رة ظهرا، ومن الرابعة عصرا الى الثامنة 
مساء، مشيرا الى ان الفترة الصباحية ستتضمن تدريب 
اطباء املس���توصفات على التعامل مع احلاالت الطارئة 
لالطفال، الفتا الى حصول االطباء على شهادة معتمدة 
من الواليات املتح���دة االميركية بقدرتهم على التعامل 

مع احلاالت الطارئة.
واضاف ان الفترة املسائية ستشمل عقد محاضرات 
متعددة حول اختالالت الغدد الصماء ودواء الس���كري 

والقصور الكظري وضغط الدم لدى االطفال، مش���يرا 
الى مشاركة 300 طبيب من داخل الكويت باالضافة الى 
اس���تضافة خبيرين احدهما اميركي واآلخر س���عودي 
لعرض اح���دث ما توصل اليه العلم في كيفية التعامل 

مع احلاالت الطارئة لالطفال.
واشار د.املزيدي الى عرض عدد من احلاالت املعقدة 
والصعبة على االطباء الخذ آرائهم حول الطرق املثلى 
لعالجها، الفتا الى حصول االطباء املشاركني في املؤمتر 

على 15 نقطة في نظام التعليم الطبي املستمر.

لجنة الرحمة للخدمات الطبية تقيم 
منتدى طبيًا لفحص العمالة الوافدة مجانًا

حصريًا وألول مرة بالكويت  
أول وحدة متخصصة في عالج البروستاتا

تستقبل مستشفى الراشد اخلبير األملاني 
د.عارف السويفي املتخصص في عالج البروستاتا 
بتقنية الليزر االخضر ملرضى القلب والسكر 
وسيولة الدم، حيث تعتبر وحدة العالج بالليزر 
االخضر في مستش����فى الراشد هي الرائدة في 
هذا املجال منذ اكثر من خمس سنوات، وقد قام 
اخلبير األملاني بإجراء العديد من هذه العمليات 
بنجاح كبير ونتائج ممتازة خاصة في حاالت 
تضخم البروستاتا التي مت عالجها وادى العالج 
الى حتسن فوري في اعراض التبول مع احلفاظ 
على القدرة اجلنسية بدرجة عالية من االمان. كما 
يقوم اخلبير االملاني د.عارف السويفي بزراعة 

االجهزة التعويضية لعالج الضعف اجلنسي 
ملرضى السكر والقلب. ويقوم ايضا بعالج سرعة 
القذف وعالج الس����لس البولي بأحدث الطرق 
العلمي����ة عامليا. هذا وقد قام بعالج الكثير من 
حاالت انحناء العضو الذكري املنتشرة بأكثر 
الطرق امانا ودون تأثير على االنتصاب او طول 
العضو الذكري. ويقوم اخلبير االملاني د.عارف 
السويفي بزيارة مستشفى الراشد في الفترة من 
2010/3/1 وحتى 2010/3/8 حيث ستكون الزيارة 
حتت اشراف وتنسيق د.عادل ميشيل رياض 
� ماجستير مس����الك بولية � البورد األوروبي 

مسالك بولية وتناسلية.

 قال املدي����ر التنفيذي للجنة 
الرحمة للخدمات الطبية التابعة 
جلمعية النجاة اخليرية د.صالح 
اللجن����ة س����تقيم  ان  م����ال اهلل 
املنتدى الطب����ي اخليري لفحص 
العمالة الوافدة مجانا مبناس����بة 
األعياد الوطني����ة للكويت في ال� 

25 اجلاري.
وأضاف د.مال اهلل في تصريح 
صحافي ان أنشطة املنتدى ستقام 
في منطقة أمغرة )سكن العزاب( 
التي يقطنها أكثر من 6000 عامل 
وذلك مبشاركة أكثر من 15 طبيبا 

متطوعا من جميع التخصصات، 
ع����الوة على مش����اركة الصيادلة 

واملمرضني املتطوعني.
وقال ان اللجنة تعمل سنويا 
الوافدين  على مراع����اة ظ����روف 
جميعا من اجلاليات املسلمة وغير 
املسلمة من جميع اجلنسيات مبا 
فيها اجلنس����يات العربية »حيث 
الطبية  الفحوصات  نقوم بإجراء 
املتعددة وصرف الدواء مجانا من 
اجل مساعدة ومساندة هذه الفئات 

ذات األجور الضعيفة«.
وأش����ار الى ان ه����دف اللجنة 

هو إدخال السرور والبهجة على 
املرضى الذي����ن منعتهم الظروف 
من مراجعة املستش����فيات سواء 
كان����ت ظروفا مادية أو اجتماعية 
في ي����وم تعتز ب����ه الكويت عبر 
تاريخها املجيد من واقع دور جلنة 
الرحمة للخدمات الطبية في ابراز 
دور الكويت احلضاري واإلنساني 
واالهتمام الكبير بجوانب حقوق 
اإلنسان في البالد. وأوضح ان هذا 
املنتدى تعبير عن االمتنان والوفاء 
للدور الذي تقوم به اجلاليات في 

تنمية املجتمع.

تغيير رؤساء أقسام المستشفيات مطلع 
األسبوع المقبل وافتتاح مركز الدبوس اإلثنين

حنان عبدالمعبود
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان القرار اخلاص بتغيير 
رؤساء االقس���ام باملستش���فيات من املتوقع صدوره مطلع 
االس���بوع املقبل، واش���ارت املصادر الى ان هناك اعتبارات 
»خاصة« هي التي منعت صدور القرار حتى اآلن على الرغم 
من ان التش���كيل ش���به متكامل، ما عدا بعض االسماء التي 

تسببت في التأجيل.
من جانب آخر، يعقد اليوم اجتماع للجنة العليا ملكافحة 
انفلونزا اخلنازير والذي كان مقررا عقده األس���بوع املاضي، 
لكن هذه املرة سيشهد حضور وكيلة وزارة التربية متاضر 
الس���ديراوي بدعوة خاصة من وزير الصحة د.هالل الساير 
وذلك ملناقشة االحتياطات الواجب اتخاذها باملدارس مع توقع 
املوج���ات اجلديدة لڤيروس H1N1 خاصة بعد عودة االنتظام 

في طابور الصباح للطالب.
هذا وصرح مستشار البرنامج العاملي لاليدز د.شادي صالح 
بأن التقييم اخلاص بالكويت الهدف منه حتسني واقع االيدز 
في الكويت. وقال � في تصريح صحافي بعد اجتماعه مع وكيل 
وزارة الصحة املساعد لشؤون الصحة العامة أمس د.يوسف 
النصف واملستشارة احمللية لبرنامج االيدز د.هند الشومر � 
»سأجتمع مع وزير الصحة لتقدمي التقرير املبدئي، من خالل 
قراءتي للواقع بناء على الزيارة األولى، وسيتبعه تقرير آخر 
مفصل بصورة أكبر، لكن اليوم سأقدم فقط التقرير املبدئي 

ألننا نعرف مدى اهتمام الوزير بكل ما يتعلق بالصحة«.
من جانب آخر، يفتتح وزير الصحة د.هالل الساير االثنني 
املقبل مرك���ز الدبوس للقلب والذي يتب���ع منطقة األحمدي 

الصحية.

النائب األول قّلد الحميضي رتبة فريق
تفضل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك بتقليد اللواء 
صالح احلميضي رتبة فريق، تنفيذا للمرسوم 
االميري الصادر من صاحب السمو األمير القائد 
األعلى للقوات املس���لحة الشيخ صباح األحمد، 
حفظه اهلل ورع���اه، وذلك ف���ي معه����د القوة 
ال����جوي���ة ظهر امس، كما ق���ام بتقليد كوكبة 
من الضباط رتبهم اجلديدة بعد ادائهم القس���م 
القانوني، حيث هنأهم بحصولهم على هذه الثقة 
الغالي���ة ومتنى لهم التوف����ي���ق وبذل اجل��هد 
خلدمة وطننا العزيز، حضر مراس���م التقل��يد 
رئيس االركان العامة للجيش الف����ريق الركن 
أحمد اخلالد الصباح واعض���اء مجلس الدفاع 

العسكري.

تنفيذًا للمرسوم األميري الصادر من صاحب السمو

د. عادل ميشيل د. عارف السويفي


