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القبندي: إجراء 24 عملية قسطرة لمرضى القلب

فرانك زميرمان مبستشفى رش 
شيكاغو والذي قام بعمل 14 حالة 
كي لالنسجة الكهربائية لالطفال، 
حيث ال يحتاج الطفل لالستمرار 
بأخذ االدوي���ة بعد الكي، وقدم 
محاضرتني االولى حول تركيب 
البطاريات عن طريق القسطرة 
والثانية عن اس���باب تس���ارع 

ضربات القلب.
اما د.مايكل ايباوي اخصائي 
جراحة قلب االطفال فقام بعمل 
4 عمليات جراحية مت من خاللها 
العي���ب اخللقي عند  تصحيح 
االطف���ال والقى محاضرة حول 
التطور احلدي���ث في جراحات 

قلب االطفال.
وشهدت زيارة االطباء الزوار 
عرض بع���ض احلاالت ملرضى 
القل���ب وتقييم حالتهم وتقدمي 
النصائح لهم وستكون الزيارة 
املقبل���ة لهم في ش���هر نوفمبر 

املقبل.

نحتاج ف���ي اجلراحة لتوقيف 
قلب املريض ملدة نصف ساعة 
تقريبا ويكون قلبه على جهاز 
قلب اصطناعي طوال فترة ترقيع 
الفتحة، ويبق���ى املريض بعد 
ذلك في املستشفى ملدة خمسة 
ايام مع التأهيل، كما قام ايضا 
الطبيب الزائر بوضع السدادات 
الشبكية الذكية للفتحات االذينية 
البسيطة منها واملعقدة ووضع 
الدعامات املغطاة وغير املغطاة 
بالشرايني الرئيسية والشرايني 

الرئوية الضيقة.
ق���دم  زيارت���ه،  وخ���الل 
البروفيس���ور زياد احلجازي 
محاضرت���ني، االول���ى بعنوان 
تعديل الصم���ام املايترالي عند 
الكبار بالقسطرة من دون جراحة، 
واحملاضرة الثانية بعنوان وضع 
صمام رئوي عند االطفال والكبار 
عن طريق القس���طرة من دون 

جراحة.
واكد د.القبندي ان قسطرة 
االطفال تشهد تطورا كبيرا حيث 
س���يتم ادخال برنام���ج تبديل 
الصمامات التالفة في القلب عن 
طريق القسطرة من دون جراحة 
س���واء في الصمام االورطي او 

الصمام الرئوي في الكويت.
من جهته، ذكر د.القبندي ان 
مستش���فى االمراض الصدرية 
اس���تضاف ايض���ا اخصائ���ي 
الفسلجة لقلب االطفال والكبار 
)كهربائية القلب( البروفيسور 

حنان عبدالمعبود
ص���رح استش���اري اطباء 
ورئي���س وحدة ام���راض قلب 
االطفال مبستش���فى االمراض 
الصدرية د.مصطفى القبندي بأنه 
ضمن برنامج استضافة وزارة 
الصحة االطباء الزائرين الجراء 
العديد من عمليات القس���طرة 
الدقيقة واملعقدة وتدريب االطباء 
على تلك العمليات، باالضافة الى 
القاء احملاضرات لزيادة خبرة 
االطباء الكويتيني اختصاصيي 
امراض قلب االطفال، استضاف 
مستش���فى االمراض الصدرية 
التداخلية  القس���طرات  رئيس 
في مستش���فى رش ش���يكاغو 
البروفيس���ور زياد احلجازي 
وال���ذي قام خالل زيارته بعمل 
قسطرة ل�� 24 حالة ملرضى القلب 
ومنها وضع السدادات الشبكية 
الذكية لفتحات القلب من دون 
جراحة، ووضع دعامات للشرايني 
الضيقة وفت���ح الصمامات عن 
البال���ون من دون  طريق نفخ 

جراحة.
ان  د.القبن���دي  واض���اف 
البروفيسور زياد احلجازي قام 
بسد الفتحات البطينية بواسطة 
الس���دادات الشبكية الذكية عن 
طريق القس���طرة ل� 7 حاالت، 
ويبقى املريض بعد القس���طرة 
ملدة يوم واحد فقط في املستشفى 
م���ع التأهي���ل، فالتكلفة تكون 
اق���ل بكثير من اجلراحة، حيث 

ضمن برنامج استضافة »الصحة« لألطباء الزائرين

المحارب: بروتوكول الهيموفيليا
يرتكز على أسس االتحاد العالمي للمرض

قالت مديرة وحدة أمراض الدم في مستشفى 
الصباح د.شيخة احملارب ان البروتوكول الوطني 
لعالج مرضى نزف الدم الوراثي )هيموفيليا( الذي 
وقعه وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي 
الليل����ة قبل املاضية يرتكز على األس����س العامة 
لالحتاد العاملي للهيموفيليا ويتماشى مع اإلمكانات 

املتوافرة في الكويت.
وأوضحت احملارب وهي استش����ارية أمراض 
الدم في تصريح ل� »كونا« ان األسس املتبعة لدى 
االحتاد العاملي للهيموفيليا شاملة وانها عملت مع 
استش����اري امراض الدم د.فيصل الصايغ جلعل 
البروتوكول متناس����با مع املعطيات احمللية في 

الكويت.
وأضافت ان اجلمعي����ة الكويتية للهيموفيليا 
جمعت معلوم����ات كثيرة ع����ن املصابني مبرض 
الهيموفيليا ف����ي مستش����فيات الكويت وطلبت 
اليها وضع مس����ودة لإلطار الوطني املتبع لعالج 

املرض.
وأكدت ان جميع املتخصصني واملعنيني اجمعوا 
على اعتماد مسودة البروتوكول املعدة قبل تقدميها 

بشكل نهائي.
من جهته حتدث د.فيصل الصايغ في تصريح 
مماثل ل� »كونا« ع����ن املركز الذي أعده بالتعاون 

مع د.ص����الح احلمود حيث يت����م فحص مرضى 
الهيموفيليا لضمان التشخيص الصحيح والدقيق 
وفحص مدى حتمل اجلهاز املناعي للمريض لتلقي 

عوامل تخثر الدم.
وأوضح الصايغ »ان بعض املرضى لديهم مناعة 
قادرة على استقبال عوامل التخثر او انها تطورت 
مع الوقت«، مش����يرا الى ان الكثير من االلتهابات 
الناجم����ة عن نقل الدم مث����ل مرض نقص املناعة 
املكتس����بة )ايدز( والتهاب الكبد في حاالت نادرة 
جدا ميكن جتنبها بنسبة 100% من خالل استخدام 
عوامل تخثر الدم التي يتم اشتقاقها من منتجات 
مطورة بعلم هندس����ة اجلينات الوراثية وليس 

من بالزما الدم.
وفيما يتعلق بالعالج الوقائي ذكر الصايغ ان 
في العديد من الدول التي ال تتحمل التكلفة املالية 
لعوامل تخثر الدم عمد األطباء فيها الى حقن تلك 
العوامل في جسد املريض في بداية النزف وليس 
قبل ذلك، مبينا ان الكوي����ت ووفقا للبروتوكول 

الوطني قادرة على اتباع العالج الوقائي.
وأوضح انه في حال أصيب مريض الهيموفيليا 
بنزف في املخ فإنه معرض للوفاة، مشددا على اهمية 
تدريب املرضى وذويهم على حقن عوامل التخثر 

في املنزل لدى اول عالمة على حدوث النزف.

العبد الهادي لـ »األنباء«: قسطرة مرضى الـ MS ماضية دون توقف

العبدالهادي: تخصيص مركز لعالج مرضى الهيموفيليا
خالل االحتفال باليوم العالمي للمرضى وتوقيع البروتوكول العالجي

العاملي����ة، ومن املبك����ر القول 
اننا سنحضره ألنه مازال قيد 
امليدانية، فنحن البد  التجربة 
أن نتأكد من سالمته وفاعليته 

قبل جلبه.
وع����ن احلمل����ة الوطني����ة 
للتطعي����م ق����ال ان األطف����ال 
املش����اركني باحلمل����ة بلغ����وا 
حوالي 120 ألف طفل، موضحا 
أن األطفال الذين تلقوا اللقاح 
30% فقط م����ن هذا العدد وهم 
الذين استوفوا شروط استكمال 
التطعيم حيث كانوا متخلفني 
عن برامج التطعيم بينما %70 
منهم لم يتم تطعيمهم ألنهم لم 
تتوافر فيهم شروط التطعيم، 
وهذا ما ق����رره القائمون على 

احلملة لألطفال املشاركني.

 AD02 الش����ركة قامت بتطوير
بالتعاون مع ش����ركة صناعة 
االدوية البريطانية جالس����كو 
سميث كالين، وقامت باختبار 
ملدى فاعليته وأمانه خالل السنة 
املاضي����ة، بينم����ا االختبارات 
التي س����تجرى  اإلكلينيكي����ة 
الختبار مالئمته، ومن املتوقع أن 
تظهر النتائج عام 2012 حسب 

قول الشركة.
اللق����اح اجلديد علق  وعن 
رئيس وحدة مكافحة األوبئة 
ورئيس اللجنة اإلعالمية للحملة 
الوطنية للتطعيم د. مصعب 
الصالح، بأن الكويت ال تشتري 
الطعوم أو تستخدمها إال بعد 
أن تنتهي الدراسات والتجارب 
ويتم اعتماده من قبل املنظمات 

يخض����ع لالختبار اإلكلينيكي 
24 ش����خصا ف����ي اس����تراليا، 
كرواتيا، التشيك، فرنسا، أملانيا، 
وسلوڤاكيا، واجلدير بالذكر أن 

تتلقى بشكل يومي اتصاالت من 
قبل أهالي املرضى للسؤال عما 
آل إليه األمر، ونحن بدورنا ننقل 
هذه االستفسارات للمسؤولني 
لعلهم يجيبون عنها في القريب 

العاجل كما وعد الوزير.
وقد اتصلت »األنباء« بوكيل 
الوزارة د. إبراهيم العبد الهادي 
فعلق بأن األمر ماض ولن توقف 

الوزارة أي شيء.
وعلى صعي����د آخر أعلنت 
ش����ركة آفيريس االس����ترالية 
عن إنتاج لق����اح جديد ملرض 
الزهامير أو خرف الشيخوخة 
كما يطلق عليه البعض، وبني 
متحدث باسم الشركة أن هناك 
6 دول أوروبية س����وف تقوم 
اللقاح اجلديد، حيث  باختبار 

حنان عبد المعبود
فيما تلهث الكثير من الدول 
املتقدمة لعمل أبحاث ودراسات، 
اليجاد عالجات وحلول طبية 
لبعض األمراض التي يعاني منها 
املرضى، جند أنه وبالرغم من 
تصريح وزير الصحة د. هالل 
الساير منذ أسبوعني عن عقد 
اللجنة املختصة القرار استئناف 
 ،MS �إجراء القسطرة ملرضى ال
من عدمه، وتصريحه بأن األمر 
سيحل بالبت في املوضوع خالل 
أيام ثالثة، وبالرغم من انقضاء 
ما يزيد على األسبوعني إال أنه 
لم يخرج أي تصريح أو خبر 
من قبل أي مسؤول يفيد بانتهاء 
األمر سواء بالسلب أو اإليجاب، 
واجلدير بالذك����ر أن »األنباء«  

حنان عبدالمعبود
الكويتية  احتفلت اجلمعية 
للهيموفيليا أمس األول باليوم 
العامل����ي للهيموفيلي����ا وأيضا 
توقيع توصيات وزارة الصحة 
للبروتوك����ول العالجي ملرضى 
الهيموفيلي����ا وذلك في حضور 
وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم 
العبد اله����ادي نيابة عن وزير 
الساير، والذي  الصحة د.هالل 
تعهد في كلمته خالل احلفل بتبني 
البروتوكول  تنفيذ توصي����ات 
العالجي والعمل على اجنازها 
أكم����ل وجهة  وتطبيقه����ا على 
خلدم����ة مرض����ى الهيموفيليا، 
مضيفا أن البروتوكول يتضمن 
إنشاء برنامج للرعاية املتكاملة 
ملرض����ى الهيموفيليا وإنش����اء 
مركز متخصص لرعاية مرضى 
الهيموفيليا، وإنش����اء السجل 
الوطني إلحصاء أعداد وبيانات 

جميع مرضى النزف في الكويت 
وإقرار نظام العالج الوقائي جلميع 
مرضى الهيموفيليا وتوفير فرص 
التدري����ب واالبتع����اث للكوادر 
الطبية الكويتية املتخصصة في 
عالج حاالت مرضى الهيموفيليا 
وإنشاء فريق متخصص ملتابعة 
عملي����ة تطبي����ق وتطوير هذا 

البرنامج الوطني.
وفي تصريح صحافي على 
هام����ش االحتفال ق����ال د.العبد 
الهادي: إن أنشطة هذا اليوم لها 
مغزى خاص بعيد املدى، مشددا 
عل����ى اهتمام الوزارة الش����ديد 
بهذه الفئ����ة من املرضى، معلنا 
تطبيق بنود البروتوكول التي 
اقترحتها علينا اجلمعية الكويتية 
للهيموفيليا بعد موافقة وزير 

الصحة د.هالل الساير.
الوزارة سوف  أن  وأضاف 
تخصص مركزا لعالج مرضى 

الهيموفيليا، مش���يرا إلى أنه 
سيتم حتديد موقع هذا املركز 
بناء عل���ى متطلبات اجلمعية 
وكذلك متطلبات االختصاصيني 
في وزارة الصحة، مشددا على 
أن الوزارة سوف تلتزم بتطبيق 
هذه املتطلبات بعد تخصيص 
املكان.من جانبها أشارت عضو 
اجلمعية الكويتية للهيموفيليا 
الفترة  ان  الرازق  العبد  د.رنا 
الزمنية احملددة إلنشاء املركز 
الهيموفيليا  العالجي ملرضى 
عامني، موضح���ة العمل على 
إعداد دراسة لتحديد امليزانية 
املطلوبة إلمتام هذا املشروع، 
مؤكدة أن تطبيق البروتوكول 
العالجي سيتم في اقرب وقت 
وسيضمن العالج في أحسن دول 
العالم جلميع املرضى بجميع 
جنس���ياتهم، حيث سيتلقى 
املرضى عالجا مثاليا بداية من 

عالج األس���نان وحتى تدريب 
األهل على كيفية التعامل مع 
مرضى الهيموفيليا، مثمنة بذلك 
جهود وزارة الصحة في املساواة 
بني املرضى بكل جنس���ياتهم، 
وعبرت عن ذل���ك قائلة نحن 
فخورون أننا منارس الطب في 
الكويت بأخالق، حيث ال يفرق 
بني مواطن ووافد وبدون فالكل 

سواسية في املرض.
وم����ن ناحيت����ه أك����د عضو 
جمعي����ة الهيموفيلي����ا د.احمد 
القالف أن اجلمعي����ة الكويتية 
ملرض����ى الهيموفيلي����ا أحرزت 
جناحا يحس����ب له����ا، حيث ان 
البروتوك����ول العالجي الذي مت 
توقيعه من قبل وزارة الصحة 
يعتبر األول من نوعه في البالد، 
حيث ال يوجد بروتوكول وطني 
ف����ي وزارة الصحة يختص في 

شؤون املرضى والعالج.

لقاح جديد للزهايمر تجربه 6 دول أوروبية

د. إبراهيم العبد الهادي

مدير »الصحة العامة«
ينصح عامالت باإلدارة 

باللجوء إلى المخفر
حنان عبد المعبود

علم���ت »األنباء« م���ن مصادر 
قانونية مطلعة بوزارة الصحة أن 
هناك حتقيقا موسعا يجرى بإدارة 
الش���ؤون القانونية بإشراف مدير 
اإلدارة محمود العبد الهادي، حول 
خالف بني مجموع���ة من العامالت 
العامة، وصل األمر  بإدارة الصحة 
إلى تبادل السباب والتعدي بالضرب، 
مما دعا بعضهم للشكوى باملخفر، 
خاص���ة حينما تقدمت إحداهن إلى 
مدير اإلدارة ش���اكية ما يحدث من 
األخريات، فوجئت بقوله »اشكيها 

باملخفر« .
وعلي���ه قامت بتقدمي ش���كوى، 
وانتقل األمر عقب ذلك إلى الوزارة 
حي���ث مت التحقيق م���ع العامالت، 
وهذا األمر يثير التس���اؤل ألم يكن 
من األفضل أن يحاول مدير اإلدارة 
احتواء األمر وجعل التحقيق داخل 
الوزارة عوضا عن إسدائه النصح 

باللجوء الى املخفر؟

..وتشكيل لجنة لوضع برنامج
لمكافحة أمراض التهاب الكبد الوبائي

حنان عبدالمعبود
أصدر وكيل وزارة الصحة 
الهادي قرارا  العبد  د.إبراهيم 
إداريا رقم 1261 قضى بتشكيل 
جلنة لوضع برنامج ملكافحة 
أمراض التهاب الكبد الوبائي، 
على ض���وء توصيات منظمة 
الصحة العاملية، برئاسة الوكيل 
املساعد لشؤون الصحة العامة 
د.يوس���ف النصف وعضوية 
عمي���د كلية الط���ب وعدد من 
املس���ؤولني، وتختص اللجنة 
بوضع خطط العمل للبرنامج 
الوطني ملكافحة التهاب الكبد 
الڤيروسي على احملاور املختلفة، 
ووض���ع األهداف الرئيس���ية 
والفرعية وامليزانية التقديرية 
ومتابع���ة التنفيذ بعد اعتماد 
البرنام���ج واقت���راح وتنفيذ 
البرنامج واالس���تراتيجيات 
الالزم���ة للتوعي���ة والوقاية 
من التهاب الكبد الڤيروس���ي 
بالتنسيق بني وزارة الصحة 
والوزارات ذات الصلة وإجراء 
الدراسات والبحوث عن معدالت 
التهاب الكبد الڤيروسي والعمل 
على حتدي���ث البروتوكوالت 

العمل والتوعية  وسياس���ات 
الصحي���ة املتعلق���ة بأمراض 
الكبد الڤيروسي وفقا ألحدث 
املس���تجدات، ووضع اخلطط 
والبرام���ج لالس���تفادة م���ن 
تقنيات االتصاالت واملعلومات 
لتطوير برنامج التوعية. كما 
أص���در د.العبداله���ادي قرارا 
آخر بتش���كيل جلنة مشتركة 
بني وزارتي الصحة والتربية 
لدراس���ة وحتديد احتياجات 
املدارس التابعة لوزارة التربية 
من املعقمات واملطهرات لألعوام 
الدراسية 2011/2010 ودراسة 
عروض األس���عار املقدمة في 

هذا الشأن.
وأصدر وكيل وزارة الصحة 
قرارا حمل الرقم 1260 بتشكيل 
جلنة فني���ة لوضع الضوابط 
واالشتراطات الالزمة للممارسة 
واستخدام التخدير النسبي أو 
الغاز الضاحك في عالج أسنان 
األطفال بعيادات طب األسنان 
التابعة للوزارة وعيادات القطاع 
األهلي، برئاسة استشاري طب 
أسنان األطفال د.صبيحة املطوع 
وعضوي���ة عدد م���ن األطباء 

وتختص اللجنة بوضع الشروط 
واملواصفات الواجب توافرها في 
األجهزة املس���تخدمة وحتديد 
الشروط الواجب توافرها في 
األيدي العاملة الذين يقومون 
بهذا العمل ووضع الش���روط 
والضوابط الواجب توافرها في 
املنشأة التي ستقدم من خاللها 

اخلدمة.
كم���ا أصدر وكي���ل وزارة 
الصحة قرارا حمل الرقم 1257 
بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة 
العطاءات  للبت في ترس���ية 
التي تزيد قيمتها عن 5 آالف 
دينار بإدارة الهندسة الطبية، 
كما أصدر وكيل الوزارة قرارا 
بتش���كيل جلنة مش���تريات 
الفروانية الصحية  مبنطق���ة 
وتخت���ص بتس���لم طلب���ات 
الشراء من اجلهات الطالبة من 
املنطقة بعد استيفاء اعتماد تلك 
الطلبات وفقا للتدرج الوظيفي، 
كما اصدر قرارا بتشكيل جلنة 
مؤقتة لدراس���ة تعديل بعض 
مواد القانون 49 لس���نة 1960 
في شأن املؤسسات العالجية 

األهلية.

وأوضح الداحس ان االس��تثناء 
الوحيد م��ن لوائح اللغة العربية 
لطلب��ة  االس��امية  والتربي��ة 
املدارس االجنبية هو اعفاء غير 
املسلمني من دراسة مادة التربية 
اإلس��امية فق��ط م��ع إلزامهم 
باللغة العربية سواء في املدارس 
األميركي��ة أو اإلجنليزي��ة، هذا 
الى جانب اعفاء الطلبة االجانب 
من دراسة اللغة العربية املقررة 
وتُخصص  التربي��ة  وزارة  من 
لهم مادة اختيارية مخففة »اللغة 
العربي��ة لغير الناطقني بها«، اما 
الطلبة العرب والكويتيون الذين 
درسوا في اخلارج وانتقلوا الى 
الدراسة في الكويت فيوجد لهم 
منهج مخف��ف ولكنه »اجباري« 

ومعتمد من وزارة التربية.

جتري  الداح��س:  وأضاف 
اآلن دراس��ة مقت��رح جدي��د 
حول م��ادة اللغة العربية لطلبة 
»البكالوري��ا« في املدارس ذات 
املنه��ج األميرك��ي، مق��دم من 
ادارات ه��ذه املدارس يتضمن 
ان يدرس طلبة الصفني احلادي 
عشر والثاني عشر لغة عربية 
متط��ورة – على ح��د قولهم – 
غير تل��ك املقررة م��ن وزارة 
التربي��ة تتي��ح للطال��ب كتابة 

املقال والتحليل والتفكير.
وع��ن النظ��م املعم��ول بها 
ملادت��ي اللغة العربي��ة والتربية 
امل��دارس  لطلب��ة  االس��امية 
ثنائي��ة اللغة اك��د الداحس: تتم 
معاملته��م املعاملة ذاتها املطبقة 
على طلبة امل��دارس االميركية.

العاش��ر – ويتم اعتماد شهادة 
التخرج إذا اجتاز الطالب 6 مواد 
أساس��ية ليس م��ن بينها اللغة 

العربية والتربية اإلسامية.
وللطلب��ة الذي��ن يفضلون 
استكمال دراسة الصفني الثاني 
عشر والثالث عشر في املدارس 
ذاتها أكد الداحس: ايضا تكون 
املادتان اختياريتني، اما بالنسبة 
للمدارس ذات املنهج األميركي 
فالطال��ب ملزم بدراس��ة اللغة 
االس��امية  والتربية  العربي��ة 
حت��ى الص��ف الثاني عش��ر، 
اجباريتان  املادت��ني  ان  مبعنى 
العاش��ر  الصف��وف  لطلب��ة 
واحلادي عش��ر والثاني عشر 
والس��بب ان الطالب ال يتخرج 
إال بع��د ان ينهي دراس��ته في 

مريم بندق
أكد مدير عام اإلدارة العامة 
للتعليم اخلاص محمد الداحس 
ان مادتي اللغة العربية والتربية 
اإلس��امية م��ن ضم��ن املواد 
املق��ررة رس��ميا عل��ى طلبة 

املدارس األجنبية.
ف��ي  الداح��س  ونف��ى 
»األنباء«  ل�  تصريحات خاصة 
وجود أي استثناء ألي مدرسة 

اجنبية من ذلك.
وأوضح: بالنسبة للمدارس 
تكون  اإلجنليزي  املنه��ج  ذات 
املادتان اجباريتني حتى الصف 
الصف  من  واعتبارا  العاش��ر، 
تصبح��ان  عش��ر  احل��ادي 
اختياريتني – الستكمال الطالب 
التخ��رج في الصف  متطلبات 

نطبق 3 مناهج مختلفة بـ »اللغة« وفق أنظمة معلنة لكل من »اإلنجليزية« و»األميركية« و»ثنائية اللغة«

الداحس لـ »األنباء«: ال استثناء ألي مدرسة أجنبية من تدريس »العربية« و»اإلسالمية«

محمد الداحس

الص��ف الثان��ي عش��ر عكس 
االجنليزي��ة  املدرس��ة  طال��ب 
الذي ميكن معادلة شهادته بعد 
الصف العاشر بالثانوية العامة 
الكويتي��ة على ان يكون قد أمت 

عامه السادس عشر.

البرنامج يستهدف زيادة خبرة األطباء الكويتيين

الشمري: »الصحة« تستعين بخدمات 
األطباء المعالجين لمرضانا بالخارج

العدان  للباطنية في مستشفى 
حس���ب الرغب���ة االميرية الذي 
سوف يتم افتتاحه رسميا يوم 
اخلميس املقبل حتت رعاية وزير 
الصحة د.هالل الساير مبينا ان 
ذلك متاشيا مع الرغبة األميرية 
املتعلقة بزيادة السعة السريرية 
في املستشفيات وقال الدوسري 
ان إنشاء هذا املبني مالصق ملبني 
احلوادث في املستشفى بسعة 245 
سريرا موزعة على 7 أجنحة كل 
جناح يضم 9 غرف خاصة و2 
غرفة عزل و24 سريرا عموميا 
مش���يرا الى ان املبنى يضم 21 
الى  عيادة خارجي���ة باإلضافة 
استراحات املرضى ومكاتب الهيئة 
التمريضية ويضم ايضا الصيدلية 

وغرفا للسجالت الطبية.

األطباء الذين يعاجلون املرضى 
في اخلارج يتم جلبهم بتعاون 
مع املكاتب الصحية في اخلارج 
وذلك لتوفير عناء السفر للمريض 
وذكر ان األطباء الزوار سيعملون 
عل���ى مراجع���ة البروتوكوالت 
)طرق العالج( املس���تخدمة في 
التخصصات املختلفة والفحص، 
باإلضافة إلى قيام البعض منهم 
بعمل محاضرات وسيشارك الزائر 
األطباء اآلخرين في عملهم اليومي 
في املراكز ودعا الشمري جميع 
املرضى لالس���تفادة من برنامج 

األطباء الزوار من قبل الزوار. 
من جهة اخرى، كشف مدير 
العامة واإلعالم  العالقات  إدارة 
بوزارة الصحة فيصل الدوسري 
ع���ن جاهزي���ة املبن���ى اجلديد 

حنان عبد المعبود
أكد رئيس مركز الش���يخة 
بدرية األحمد للعالج الكيماوي 
وزراعة اخلاليا اجلذعية د.سالم 
املركز يعمل على  ان  الشمري 
برامج مكثف���ة لألطباء الزوار 
خالل فترة الصيف لتخصصات 
الدم  مختلف���ة مثل س���رطان 
والعق���د اللمفاوي���ة، وزراعة 
النخاع واجلهاز الهضمي والكبد 
الشمري  والرئة والثدي وقال 
في تصريح صحافي في شهر 
يونيو سيزور املركز املتخصص 
الكبد من  السرطان  في مرض 
تكساس د.أحمد كساب أيضا في 
شهر يوليو سيكون هناك عدد 
من األطباء الزوار متخصصني 
في عدة تخصصات منها سرطان 
األطفال وسرطان العقد اللمفاوية 
النخاع  أيضا زراعة  والزراعة 
لألطفال واملصابني بالثالسيميا 
)انيما البحر املتوسط( اما في 
شهر اغسطس فسيزور املركز 
متخصص في سرطان اجلهاز 

الهضمي والبنكرياس.
وكشف الشمري عن مباحثات 
جتري حول زيارة مجموعة اخري 
من املتخصصني في أمراض الرقبة 
والرئة م���ن جامع���ة هارفارد، 
موضحا ان طلب األطباء الزوار 
يعتمد عل���ى مكانتهم العلمية، 
واألكادميي���ون منه���م وكذلك 

بالتعاون مع المكاتب الصحية لتوفير عناء السفر

د.سالم الشمري فيصل الدوسري

الدوسري: مبنى الباطنية الجديد بـ »العدان« جاهز


