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وزارة العــــــــدل

اإدارة ال�ست�سارات الأ�سرية
ي�سرنا دعوتكم

حل�سور حما�سرة بعنوان

التعامل مع غ�ضبي وغ�ضب الآخرين

 للدكتور/ حممد الكندري
وذلك يوم الأحد املوافق 2010/5/2م

من ال�ساعة 5.00 اإىل ال�ساعة 8.00 م�ساًء

وذلك مب�سرح الأمانة العامة للأوقاف

الد�سمة - �سارع املنقف - قطعة 6 - خلف حمطة البنزين

والدعوة عامة
ال�ستف�سار

�سباحًا: بدالة: 1882200/داخلي 3137-3958-3957

م�ساًء:   22521097 - 22521094

اجتمع مع األطباء المسؤولين عن إجرائها بمقر »اللجنة« بحضور العبدالهادي والنصف

تخصصاتهم موزعة على مجاالت عدة

الساير: استئناف عمليات القسطرة لمرضى الـ MS بعد غد

الدوسري: 14 استشاريًا عالميًا يصلون البالد الشهر الجاري

كش����ف مدي����ر إدارة العالقات 
العامة واإلعالم ب����وزارة الصحة 
فيصل الدوسري عن جدول الزيارة 
املعد لألطباء االستشاريني الزوار 
ملستشفيات ومرافق وزارة الصحة 
خالل ش����هر مايو 2010 استكماال 
للنهج الذي تتبعه وزارة الصحة 
في استضافة كبار االستشاريني 
كل شهر ملعاينة احلاالت املرضية 
وإجراء العمليات اجلراحية النادرة 
مبشاركة الفرق الطبية الكويتية 
العاملة في مستش����فيات وزارة 
الصحة فضال عن القاء احملاضرات 
العلمي����ة واملش����اركة في الورش 
الطبية، مما  العلمية واملؤمترات 
يعمل على إحداث نقلة نوعية في 
نوعية اخلدمات الصحية املقدمة 

للمتعاطني مع اخلدمة الصحية.
وقد بني الدوس���ري في بيان 
صحافي ان »الصحة« دعت في 

شهر مايو )14( استشاريا عامليا 
من مختلف التخصصات الطبية 
سيصلون إلى البالد خالل الشهر 
اجلاري تخصصاته���م موزعة 
على مجاالت عدة مثل األمراض 

 � الس���رطانية � ضبط اجلودة 
جراحة قلب األطفال � اجلراحة � 
جراحة التجميل � جراحة العمود 
الفق���ري � األعص���اب � املختبر 
)مرفق اجل���دول(، مؤكدا على 

استمرار هذه الزيارات على مدار 
العام ملا لها من دور في تدريب 
الطاقم الطبي الكويتي على أحدث 
الطرق العالجية وتبادر اخلبرات 
العالجية مبا يعود بالنفع على 
اخلدمات الصحية املقدمة من قبل 
وزارة الصحة ورفع شأنها عبر 

خبرات متطورة قادمة من أكبر 
املراكز الطبية العاملية اضافة الى 
توفير عناء الغربة ومشقة السفر 
على املرض���ى  وذويهم في ظل 
توافر احدث االجهزة واملعدات 
الطبي���ة في املراف���ق الصحية 

بالبالد.

د.هالل الساير

حنان عبدالمعبود وكونا
اعلن وزي���ر الصحة د.هالل 
الساير استئناف إجراء القسطرة 
 MS �ال املقب���ل ملرضى  الثالثاء 
مبستش���فى مبارك الكبير بعد 
الورقية  االنتهاء من اإلجراءات 

الروتينية.
وكان الوزير د. الس���اير قد 
اجتمع مع فري���ق األطباء الذي 
يقوم بإجراء القسطرة املعاجلة 
في مقر الوزارة، بحضور وكيل 
العبدالهادي،  الوزارة د.إبراهيم 
والوكيل املساعد لشؤون الصحة 

العامة د.يوسف النصف.
وصرحت مصادر مطلعة بأن 
االجتماع حض���ره أيضا أطباء 
أعصاب من مستش���فى مبارك 
الكبير والفروانية وابن سينا، 
وقد أك���د فريق األطباء ضرورة 
وجود أطب���اء األعصاب ضمن 
الدراسة، وذلك لتقييم املريض 

قبل وبعد عمل القسطرة.
ووصف���ت املص���ادر الوزير 
الس���اير بأنه كان مهتما بشدة 
باستئناف عمليات القسطرة رغبة 
منه في عمل دراسة عن املوضوع 
والتي ستمثل نتائجها باب أمل 
يفتح على مص���راعيه مل��رضى 
ال� MS الذين أصابهم اإلحباط من 
تناول األدوية، وتدهور احلالة 
الصحية للكثير منهم، وأشارت 
إلى أن املرضى الذين سيخضعون 

للدراسة حوالي 100 مريض.
هذا واعل���ن د.الس���اير في 
تصري���ح ل� »كون���ا« أمس بدء 
العمليات البحثية ملرضى التصلب 
العصبي )ام اس( خالل اليومني 

املقبلني.
وأوضح عقب االجتماع مع 
الفريق الطب����ي البحثي املكون 
من االستش����اريني طارق سنان 
وحسني صفر وعبدالعزيز املزيني 
وأطباء األعصاب واالنتهاء من 
البحثي ملرضى  البروتوك����ول 
التصل����ب العصب����ي »ام اس« 
ان����ه س����يتم إج����راء العمليات 
املهنة واعتماد  وفقا ألخالقيات 
املوافق����ات اخلطية من املرضى 
للتوقي����ع عليها يتم من خاللها 
تقدمي ش����رح دقيق وكامل عن 
احتمال ظه����ور مضاعفات بعد 

إجراء العملية.
ومن جانبه توقع احد أعضاء 
الفريق الطبي القائم على البحث 
د.طارق س����نان ل� »كونا« البدء 
في إجراء اول عملية خالل األيام 
الثالثة املقبل����ة موضحا انه مت 
استكمال جميع املتطلبات اخلاصة 
بالبروتوكول البحثي وفق منهج 
علمي أسوة مبا يحدث في نحو 
24 مركزا عامليا تتصدى لعالج 

هذا املرض.
الوزير  وأشاد س���نان بدور 
الساير ووكيل الوزارة د.إبراهيم 

العبدالهادي ودور أطباء األعصاب 
البحث  وتعاونه���م مع فري���ق 
لتخفيف معاناة املرضى معربا عن 
شكره للجنة األبحاث في وزارة 
الصحة عل���ى اتباعها املنهجية 
العلمية في العالجات اجلديدة.

وذكر سنان ان العملية عبارة 
عن توسعة وريد في الرقبة وهو 
عالج جديد سيساهم في مساعدة 
الكثيرين من مرضى ال� »ام اس« 
مشيرا الى انه مت إجراء نحو 12 
عملية للمرضى ش���عر املرضى 
بعد إجرائها بتحس���ن كبير من 

األعراض السابقة.
وم���ن جانبها عب���رت نائب 
رئيس جمعية مرضى التصلب 
العصبي )ام اس( أميرة املشهود 
عن خالص شكرها لوزير الصحة 

د.هالل الساير ووكيل الوزارة على 
اهتمامهما وحرصهما على إنهاء 
معاناة املرضى وموافقتهما على 

بدء العمليات للمرضى.
ونقل����ت املش����هود خالص 
تبريكاتها للمرضى بعد اعالن 
الوزير الس����اير ب����دء عمليات 
املقبل،  قسطرة خالل االسبوع 
مشيرة الى ان هذا التوجه سيفتح 
ب����اب األمل امام ع����دد هائل من 
املرضى الذين يعانون مش����اكل 
ضيق األوردة والتي تسبب لهم 
مضاعفات متنوعة مثل الشعور 
باخلمول وفقدان التوازن وعدم 
الش����عور بالطاقة، الفتة الى ان 
د.ايوب اش����كناني سيكون اول 
من يجري عمليات القسطرة بعد 

استئنافها.
ومن اجلدير ذك����ره ان هذه 
العملية تعتب����ر عملية بحثية 
وليست عالجية ولم يتم اعتمادها 
بش����كل رسمي من قبل الهيئات 
الطبي����ة العاملي����ة املتخصصة 
ألنها تعد في املراحل األولى من 
االكتش����اف وحتتاج الى إجراء 
البحوث للتأكد منها  املزيد من 
للحفاظ على سالمة املرضى وعدم 

ظهور مضاعفات عليهم.
ومن املتعارف عليه عامليا ان 
البحثية  العمليات والعالجات 
تخضع لبروتوكول خاص يتم 
فيه ش����رح جمي����ع االحتماالت 

واملضاعفات التي قد حتدث بعد 
العملية ويتحمل املريض في هذه 

احلالة املسؤولية.
وقد توصل طبيب ايطالي الى 
العملية اجلديدة التي جترى من 
خالل قس����طرة وتوسعة ونفخ 
الش����رايني واألوردة املوجودة 
في الرقبة ويوجد هناك تخوف 
من قبل بع����ض املختصني من 
تعرض املرضى بعد العملية الى 
مضاعف����ات خطيرة مثل جلطة 

في املخ.
التصل����ب العصبي  ويع����د 
مرضا يصيب اجلهاز العصبي 
املركزي يفقد فيه املصاب القدرة 
عل����ى التحكم في األعصاب وله 
انتكاس����ات بني فت����رة وأخرى 
ويختل����ف م����ن مري����ض آلخر 
ويصيب النساء أكثر من الرجال 
وال يعد مرضا معديا او وراثيا 
ويتم تشخيصه عن طريق أشعة 

الرنني املغناطيسي.
يذك���ر ان ع���دد املرضى في 
الكويت يتراوح بني ثالثة وستة 
آالف مريض وهذه نسبة كبيرة 
بالنسبة لعدد سكان الكويت حيث 
يأتي في سن مبكرة ويؤدي الى 
الشلل الرباعي ثم الى املوت وليس 
هناك عالج ناجح لهذا املرض إال 
عن طريق الكورتيزون وبعض 
احلقن التي تساعد على احلد من 

سرعة انتشار هذا املرض.

وزير الصحة يوّقع اتفاقية مع جامعة ماكجيل الكندية 
لرعاية مرضى القلب في مستشفى األمراض الصدرية

العسماوي: آلية جديدة لمكافآت لجان »الصحة«

أعلنت وزارة الصحة انها ستوقع اليوم 
اتفاقية مع جامعة ماكجيل الكندية في مجال 
القلب واألوعية الدموية بحضور وزير الصحة 
د.هالل الساير والسفير الكندي لدى البالد.
وقال وزير الصحة د.هالل الس���اير في 
تصريح ل� »كونا« مبناسبة توقيع االتفاقية ان 
الهدف منها هو وضع خطة استراتيجية ملدة 
5 سنوات لرعاية مرضى القلب في مستشفى 
األمراض الصدرية وتنمية املوارد البشرية 
في مجال القلب واألوعية الدموية والتعليم 

والبحوث.
وذكر الساير ان االتفاقية تتضمن حتسني 
الرعاية املقدمة ملرضى القلب في الكويت على 
نفس املس���توى من اجلودة الدولية املقدمة 
لعالج مرض���ى القلب في املرك���ز الصحي 
بجامعة ماكجي���ل اضافة الى توفير القيادة 
في مستشفى األمراض الصدرية في مجاالت 
االدارة والرعاية الطبية واجلراحية. واشار 
الى ان فرقا فنية عالية املستوى من اجلامعة 

ومن مختلف التخصصات في مجال القلب 
وجراحة الصدر ستكون متواجدة في البالد 
بشكل دوري ومستمر لتقدمي الدعم الطبي 
والفني وإعطاء االستشارات الطبية للحاالت 
املرضية وإجراء اجلراحات املعقدة التي كانت 

تبتعث للعالج في اخلارج.
وأوض���ح الس���اير ان االتفاقي���ة تهدف 
الى تعزيز التش���اور الدولي ملرضى القلب 
بالكويت من خالل اس���تخدام االستشارات 
متعددة التخصصات عن بعد ملناقشة احلاالت 
املرضية فضال عن حتس���ني خدمات تقنية 
املعلومات والتراسل الفوري ملرضى القلب 
بالكويت والتدريب األساسي والزمالة والتعليم 

الطبي املستمر.
وذكر ان جامعة ماكجيل ستقوم بتسهيل 
ومنح أولوية التدريب وزيادة عدد األطباء 
الكويتيني لاللتح���اق مبعظم التخصصات 
السيما التخصصات الدقيقة في جراحة األطفال 

والبالغني في اجلامعة.

حنان عبدالمعبود
صرح وكيل وزارة الصحة للشؤون املالية 
عبدالفتاح العسماوي بأن هناك آلية جديدة 
خاصة مبكافآت جل���ان الصحة، موضحا 
ان وكيل ال���وزارة د.ابراهيم العبدالهادي 
وضع مس���طرة مالية ملكافات اللجان في 
»الصحة« مشيرا الى ان الوكالء املساعدين 
يعدون حاليا كشوفا باللجان التي يرغبون 

في اعادة تشكيلها واستمرارها واالخرى 
التي ال يرغبون في اس���تمرارها أو اعادة 

تشكيلها.
وعن موافقة وزارة املالية على ميزانية 
»الصحة« اكد العسماوي انه حتى اآلن لم 
تصل موافقة املالية، الفتا الى انها مجرد 
اجراءات روتينية سوف تأخذ وقتها حتى 

يصل الرد، متوقعا وصوله قريبا.

جانب من املشاركني في الدورة

فيصل الدوسري

كنعان العنزي

العنزي أواًل والعتيبي والعجمي ثانيًا والبلوشي ثالثة

»التواصل« اكتسحت انتخابات جمعية التمريض

14 ورقة علمية بالملتقى العاشر للعالج الطبيعي

حنان عبدالمعبود
أعلنت نتائج انتخابات مقاعد 
مجلس إدارة جمعية التمريض 
الكويتي���ة التي جرت اخلميس 
املاضي وشارك بها أكثر من 290 

ممرضا وممرضة.
التواصل  حيث فازت قائمة 
باملراكز الس���بعة األولى، حيث 
حصل كنعان العنزي على املركز 
االول ب� 196 صوتا وبدر العتيبي 
ثانيا ب� 184 صوتا ومبارك العجمي 
ب� 184 صوتا وخيرية البلوشي 
ثالث���ا ب� 180 صوت���ا ومنصور 
الطويل حصل على 179 وجابر 
الصليلي حصل على 178 صوتا 
العنزي حصل على 175  وبندر 

صوتا.
أع���رب أعضاء  ومن جهتهم 
القائم���ة الفائزة ع���ن امتنانهم 
بالثقة الت���ي حصلوا عليها من 
العمومية  اعض���اء اجلمعي���ة 
الكويتية،  التمري���ض  جلمعية 
مش���يرين الى ان ان هذه الثقة 

ستكون تاجا على الرؤوس يفخر 
به اجلميع، ونبراس���ا لتحقيق 
املزيد من التطلعات والطموحات 
للممرضني واملمرضات في الكويت 

احلبيبة.
وتقدم أعضاء القائمة بالشكر 
في بيان صحافي ملشاركة جموع 
املمرضني واملمرضات في العرس 
الدميوقراط���ي ال���ذي ش���هدته 

لي لى الشافعي
في إطار جهودها التوعوية، أقامت جلنة التنمية 
االجتماعية واالرش���اد بجمعية صندوق إعانة 
املرضى دورة شاملة من االسعافات االولية وانقاذ 
احلياة العضاء رابطة طالب ماالوي في الكويت 
حاضر فيها عدنان س���ليمان احملاضر في معهد 
اخلليجية للتدريب على انقاذ احلياة. وقد بدأت 
الدورة التي أقيمت مبقر اجلمعية مبنطقة القادسية 
واستمرت ملدة ثالثة ايام بالتعريف باالسعافات 
األولية واهميتها من خالل شرح نظري وتدريب 
عملي عبارة عن تدريب على القدرة على التعامل 
مع احلاالت الطارئ���ة واإلصابات املتنوعة قبل 
إرسالها إلى املستشفيات، وتزويد املتدربني مبا 
يلزم من معلومات طبية يحتاجها املس���عف في 

احلاالت الطارئة للشخص نفسه أو ألي مرافق 
معهم خالل نشاطهم اليومي، وقد تدرب املشاركون 
على فحص حالة املصاب، وإجراء اإلنعاش القلبي، 
وفتح املجاري التنفسية، وإيقاف النزيف، ومعاجلة 
الكسور، وإسعاف املصاب من لدغات احلشرات 
والعقارب والثعابني باإلضافة إلى معاجلة التسمم 
بأنواعه واحلروق، مما ميكن املسعف من تخفيف 

حدة احلادث في حال التعرض له.
وتأتي هذه الدورة كما يقول املدير التنفيذي 
فيصل الياقوت ضمن أهم أهداف جمعية صندوق 
اعانة املرضى وهو نشر الوعي الصحي والثقافة 
الطبية في مجاالتها املتعددة ومنها االسعافات 
االولية ملا لعنصر الس���المة من أهمية في حياة 

اجلميع.

أقامتها لجنة التنمية االجتماعية واإلرشاد بـ »إعانة المرضى«

دورة إسعافات لرابطة طلبة ماالوي في الكويت

جدول باألطباء الزوار لمستشفيات ومراكز وزارة الصحة لشهر مايو 2010
المدةالمستشفىالتخصصاسم الزوارم
5/11 – 5/13ادارة ضبط اجلودةاستشاري � ضبط اجلودةد.بشرى ابراهيم العايد1

5/7 – 5/12مستشفى ابن سينااستشاري – األعصابد.بولس بيجاني2

5/16-5/20مركز حسني مكي اجلمعةاستشاري – مختبربروفيسور رينو سيريو3

5/17-5/20مركز حسني مكي اجلمعةاستشاري – مختبرد.جليان ويليامس4

بروفيسور زسوفيا ستيفانيا 5
5/7-5/15مركز حسني مكي اجلمعةاستشاري – سرطانبولوج

مركز حسني مكي اجلمعةاستشاري – سرطاند.جوليا سكارسبريك6

5/7-5/15مركز حسني مكي اجلمعةاستشاري – سرطاند.فالدميير الزار7

5/8-5/14مستشفى العداناستشاري – جراحةد.احمد شوكي8

5/7-5/14مستشفى الرازياستشاري – جراحة العمود الفقريد.كريستيان جارو دي لوبريس9

4/25-5/5مستشفى الرازياستشاري – جراحة الركبةد.اندرس لندستراند10

4/30-5/6مستشفى الرازياستشاري – جراحة اليدبروفيسور إميانويل ماسميجني11

5/1 – 5/15مستشفى الصدرياستشاري – جراحة قلب األطفالد.هشام عبدالفتاح شوكي12

5/18-5/25مركز البابطنياستشاري – جراحة التجميلد.جون بيو هوجن13

5/14-5/20مركز البابطنياستشاري – جراحة التجميلد.مصطفى حمدي14

اجلمعي���ة مؤكدي���ن ان جمعية 
امام  ابوابها مفتوحة  التمريض 
اجلميع للمش���اركة في اللجان 

االنشطة التي تنظمها.
وأوضحوا ان برنامج قائمة 
التواصل والذي طرحته القائمة 
اثناء احلملة االنتخابية ستسعى 
الواقع.  الى حتقيقه على ارض 
ذاكرين ان رؤية القائمة للجمعية 
تتمثل في جعل جمعية التمريض 
الكويتية ش���ريكا أساس���يا في 
تطوير مهنة التمريض، وان هناك 
مطالبات عدة ستتحرك اجلمعية 
نحوها في الفترة املقبلة ومنها 
املطالبة بإدراج مهنة التمريض 
ضمن األعمال الشاقة واملطالبة 
بفتح املجال أمام الشباب لدراسة 
البكالوريوس في الكويت وتسهيل 
البعثات للدراسة باخلارج دون 
حتديد سن معينة واملطالبة مبنح 
التمريضية اجازة  الهيئة  أفراد 
أس���بوعية يومني وإعادة النظر 

بكادر التمريض.

حنان عبدالمعبود
أعلن مدير إدارة خدمات العالج الطبيعي د.نبيل 
يوسف احلنيف عن إقامة امللتقى العلمي العاشر 
للعالج الطبيعي حتت ش���عار: »العالج الطبيعي 
واستراتيجيات احلركة« والذي يقام حتت رعاية 
وزير الصحة وحضور الوكيل املس���اعد لشؤون 
اخلدمات الطبية املساندة د.قيس صالح الدويرى، 
ممثال عنه ي���وم غد االثنني بقاع���ة الراية بفندق 
كورت يارد، مبينا أن امللتقى سيستمر ملدة 3 أيام، 

وستكون األنشطة على فترتني صباحية من الساعة 
8:30 حتى 12:30 ظهرا ومسائية من الساعة 2:00 

حتى 5:00 مساء لورش العمل.
وأوضح أن امللتقى سيتضمن 14 ورقة علمية، 
كما سيكون هناك معرض يقام على هامش امللتقى 
للبوسترات املتخصصة في احلاالت املرضية الدارجة، 
وعرض للمطويات والنشرات التوعوية، ومشاركة 
بعض شركات األجهزة واملعدات العالجية في املعرض 

الطبي خالل فترة انعقاد امللتقى. 


