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حنان عبدالمعبود
تأكيدا ملا نشرته »األنباء« عن موافقة وزير 
الصحة د.هالل الساير على االقتراح املقدم من 
مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد اخلاص 
بانش���اء كلية للصحة العامة بجامعة الكويت، 
اكد وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون الصحة 
العامة د.يوسف النصف في تصريح صحافي، 
ان الوزي���ر وافق على االقتراح بعد ان مت رفعه 

اليه من مدير الصحة العامة.
وعن املناهج واملقررات املقترحة للدراس���ة 
بالكلي���ة، افاد النصف بأن ال���وزارة ال تختص 
باملناهج التي ستدرس بالكلية، وكانت مصادر 
صحية قد اشارت من قبل الى ان املناهج ستختص 
مبشاكل البيئة والصحة العامة مثل تلوث املياه، 
والتلوث في ام الهيمان واالوبئة مثل جائحات 

االنفلونزا.

حنان عبدالمعبود
علمت »األنباء« أن تقاعس وزارة الصحة تسبب في حرمان 
الكوي���ت من انش���اء املركز اخلليج���ي للتحك���م والوقاية من 
االمراض )CDC( وهو املركز الذي يوجد فقط بالواليات املتحدة 

االميركية.
وبينت مصادر ان مجلس وزراء الصحة اخلليجي االخير شهد 

كلمة مقتضبة ُذكر فيها انه بناء على رغبة الكويت في إنش���اء 
املرك��ز اخلليج��ي للتحك���م والوقاية من االمراض على ارضها 
مت منحه���ا هذا االمر، اال انه لم يتم اتخاذ اي مبادرة للعمل، مما 
دعا اململكة العربية الس���عودية الى اتخاذ اجراءاتها النش���ائه 
على ارضها، وعمل االتصاالت باملركز االميركي لتنفيذه بشكل 

مماثل له.

جمانة الشطي

د.فاتن قنديلوولف جاجن برجلر 

د.هالل الساير

فحص أسنان

عيادة الميدان قدمت الدعم الصحي للعاملين في المجلس الوطني 

مستشفى الراشد يستقبل بروفيسور جراحة األنف واألذن 
والحنجرة وولف برجلر من 31 الجاري وحتى 5 أغسطس

ضمن إطار جولة عيادة امليدان 
الدول���ة احلكومية  في قطاعات 
واخلاصة ورغبة منها في الوصول 
الى جميع شرائح املجتمع لنشر 
الوع���ي الصحي، قام���ت عيادة 
امليدان بزيارة خاصة الى املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
األس���بوع املاضي برفقة الطاقم 
الطبي املكون من د.ميريل ذبيان 
من فرع امليدان – شرق ومساعدتها 

ومنسق العالقات العامة.
أثناء  املي���دان  وقامت عيادة 
الزيارة بتقدمي خدمة فتح امللف 
والكشف املجاني لألسنان داخل 
عيادة امليدان املتنقلة وهي عبارة 
عن سيارة بحجم الباص مزودة 

يتش����رف مستشفى الراشد 
الرائد األول لرعاية العائلة بزيارة 
البروفيسور وولف جاجن برجلر 
وهو طبيب زائر املاني اجلنسية 
متخصص ف����ي جراحة  األنف 
واألذن واحلنجرة، ومتخصص 
في اجلراحات املتقدمة في  األنف 
واألذن واحلنجرة وأيضا مشاكل 
توقف التنفس اثناء النوم فهو 
عضو في اجلمعية األملانية لألنف 
واألذن والرأس والرقبة وعضو 
في األكادميية األميركية جلراحة  
األنف واألذن والرأس والرقبة 
وعضو في اجلمعية االسبانية 
لألنف واألذن واجلمعية األملانية 
جلراح����ة األورام واجلمعي����ة 
األملانية لقاع اجلمجمة وعضو 
مؤسس في جمعية  األنف واألذن 

واحلنجرة باستونيا.
ان  املستش����فى  وأك����د 
البروفيس����ور متخص����ص في 
اجلراح����ات امليكروس����كوبية 
مبهارة عالية للحنجرة واالحبال 
الصوتي����ة باس����تخدام الليزر 
األن����ف واجليوب   وجراحات  
األنفي����ة باملناظي����ر واملوجات 

بأحدث األجهزة والتقنيات املناسبة 
لتوفير أفضل سبل الراحة ملوظفي 
ش���ركة زين. كما قامت د.ميريل 
بتقدمي النصح واإلرش���اد لزوار 
العي���ادة املتنقلة ح���ول كيفية 
العناي���ة باألس���نان واالهتمام 
بها، باالضافة الى توزيع الهدايا 
التذكارية من قبل عيادة امليدان. 
وقد توافد موظفو املجلس الوطني 
على هذه اخلدمة غير املسبوقة 

في الش���رق األوسط لالستفادة 
منها.

كما ذكرت مديرة ادارة التسويق 
والعالقات العامة في عيادة امليدان 
جمانة الش���طي ان هذه الزيارة 
تأتي م���ن منطلق حرص عيادة 
امليدان على تقدمي الدعم املعنوي 
والصحي والتأكيد على حضورها 

اجتماعيا وفي جميع امليادين.
يذكر أن عيادة امليدان تشمل 

الغدد  الصوتي����ة وجراح����ات 
اللمفاوية  اللعابي����ة والغ����دد 
الرأس والرقبة وكذلك  وأورام 
ف����ي جراحات األذن الوس����طى 
وعظيمات األذن الوسطى وتغيير 
عظمة الركاب واستئصال النتوء 
احللمي وجراحات توقف التنفس 
االنسدادي أثناء النوم بالليزر 
واملوجات الصوتية وعمليات 
التجميل لألنف واألذن واجلفون 
وكذلك عالج حساسية  األنف 
الس����مع والدوار وطنني  وفقد 

األذن.
وقال إن زياراته دائما مكللة 
بالنجاح وخاصة في آخر زيارة 
لقد أجرى عدة عمليات ألستبدال 
عظمة الركاب في األذن ومنهم 
عملية كانت غاية في الدقة، ألن 
عصب الوج����ه كان قريبا جدا 
من عظمة الركاب ولقد استبدل 
العظمة من دون أن ميس العصب 
واس����تعاد املريض سمعه في 
احلال وفي الزيارة السابقة أجرى 
عملية ملقيم س����وري يبلغ من 

6 فروع في الكويت تغطي معظم 
املناطق، بحيث تتواجد في أماكن 
رئيسية في تلك املناطق يسهل 
الوصول اليها من قبل املراجعني، 
الى جانب ذلك تعتبر »امليدان« 
أكبر عيادة في الش���رق األوسط 
من حيث عدد الكادر الطبي حيث 
يصل ال���ى 70 طبيبا متخصصا 
كما انها احدى ش���ركات املتحدة 

للخدمات الطبية.

العمر 52 سنة كان يعاني ورما 
حميدا في اجلهة اليس����رى من 
الوجه والرقبة وبعد الفحوصات 
واألش����عة املقطعي����ة تبني أن 
احلنجرة مضغوطة ومدفوعة 
بال����ورم للناحية اليمنى وميأل 
منطقة خلف البلعوم ومنطقة 
حتت الفك اليسرى ويصل أيضا 
ملنطقة اخلد. لقد استطاع برجلر 
تشريحه واستئصاله كتلة واحدة 
من دون أن يصيب أي عضو أو 
عصب، ألن هذه املنطقة حتتوي 
على األعصاب املغذية للحنجرة 
والبلع����وم واللس����ان والرقبة 
وأيضا الفرع الس����فلي لعصب 
الوجه املغذي للشفة السفلية 
ولقد ترك املريض املستشفى بعد 
ثالثة أيام من دون أي مضاعفات 
وكان سعيدا بعودة مظهره العام 

بعد العملية. 
وللعلم فإن الزيارة ستكون 
حتت اشراف استشاري ورئيس 
قسم  األنف واألذن واحلنجرة 
مبستشفى الراشد د.فاتن قنديل 
وذلك في الفترة من 31 اجلاري 

ولغاية 5 أغسطس.

الساير وافق على إنشاء كلية للصحة العامة
و»الصحة« لن تحدد ما يدرس فيها من مناهج

المناهج ستختص بمشاكل البيئة والصحة العامة »CDC« تقاعس »الصحة« تسبب في حرمان الكويت من مركز

قافلة حصة الصقر

»التعريف باإلسالم« استقبلت
عمرة حصة الصقر الثانية للمهتدين

ليلى الشافعي
ارتفعت أك����ف املعتمرين من املهتدين اجلدد واجلاليات بالضراعة 
هلل جل وعال خالل أداء شعيرة العمرة بالدعاء أن يحفظ اهلل سبحانه 
وتعالى رخاء الكويت وأمنها وأمانها وأن يبارك ألهل اخلير فيها بهذه 
الكلمات اس����تهل مدير إدارة األفرع ومدير إدارة احلج والعمرة بلجنة 
التعريف باإلس����الم احملامي منيف العجمي تصريحه الصحافي الذي 
أدلى به عقب عودة قافلة حصة الصقر الثانية لعمرة املهتدين اجلدد 
واجلاليات. وتابع: احلمد هلل نالت الرحلة استحس����ان وإطراء جميع 
املهتدين املشاركني من حيث البرنامج املميز واإلدارة. وأردف: حرصنا 
على قض����اء أكثر فترة زمنية في مكة املكرمة لفضيلة الزمان واملكان 
كم����ا كان لنا برنامج ممي����ز في املدينة املنورة على س����اكنها الصالة 
والس����الم. وأضاف العجمي حرصنا خالل العمرة أن يزور املعتمرون 
مشاعر احلج وذلك حتى نزرع في أنفسهم شوق قضاء تلك الفريضة. 
وزاد ب����أن: إدارة احلج والعمرة باللجنة لها رؤيتها املميزة والتي من 
خاللها تتيح للمعتمرين االستمتاع بأداء الشعيرة وتعمل جاهدة على 
تذليل كل الصعاب التي تواجههم مؤكدا حرصه على مرافقة املعتمرين 
ملساعدتهم ومتابعتهم خالل أداء الشعيرة. واختتم تصريحه بشكر أهل 
اخلير من هذا البلد املعطاء والذين سطروا للكويت شرف السبق في 
العمل الدعوي واخليري وخص بالشكر املتبرعة الكرمية حصة الصقر 
مثمنا حرصها على تسيير قافلة العمرة سنويا على نفقتها اخلاصة.

العجمي: المعتمرون دعوا اهلل أن يحفظ الكويت ويبارك ألهلها


