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الرشود متوسطا املشاركني في املؤمتر  )كرم ذياب(د.راشد الرشود متحدثا 

الرشود: »الصحة« خصصت مليونًا و400 ألف دينار لتنظيم 
المؤتمرات العلمية ومواكبة أحدث التطورات في جميع المجاالت الطبية

املتعلقة بالعمليات  التفاصيل 
اجلراحية.

ولفتت الى ان املؤمتر يحضره 
كوكبة من اعالم طب العيون في 
العالم في مقدمتهم البروفيسور 
ريتش���ارد اب���وت، ومؤس���س 
البورد السعودي وعضو الهيئة 
الرئيسية الكادميية اطباء العيون 
االميركية د.خالد طبارة باالضافة 
الى حض���ور د.صالح العبيدان 
ود.احمد ابو االسرار ومن مصر 
د.شريف شتا وعدد من املختصني 

من اميركا وهولندا.
البورد  اكد مؤس���س  بدوره 
السعودي د.خالد طبارة ان مجال 
طب العي���ون يتطور يوما بعد 
يوم، مشيرا الى ضرورة مواكبة 
هذا التطور اوال بأول، الفتا الى 
ان هناك بنودا مهمة س���تناقش 
في الس���عودية والكويت حول 
امراض الشبكية واجلزء االمامي 
من العني، باالضافة الى اجلراحات 
املتطورة للعني، مؤكدا على ان 
املؤمتر يأتي كفرصة الكتساب 
مزيد من اخلبرات في مجال طب 

وجراحة العيون.
واختتم باالشارة الى انه يتم 
اآلن اجراء العديد من اجلراحات 
الدقيقة للجزء اخللفي للقرنية، 
وهناك عملي���ات جترى للجزء 
اخللف���ي للعني الزال���ة بعض 
التي تنتج عن مرض  التلفيات 
الس���كر الذي اصبح مثل الوباء 
املنتش���ر خاصة في السعودية 
والكويت حيث يعاني منه حوالي 

30% من نسبة السكان.

جراحة العيون ورئيس قسم العيون 
في مركز البحر للعيون د.نادية ابل 
عن حصول طبيبني خالل هذا العام 
على البورد الكويتي، مشيرة الى 
ان هذا النجاح وس����ام يفتخر به 

كل كويتي.
واشارت ابل الى ان مؤمتر 
العيون يناقش اخر املستجدات 
في مجال طب وجراحة العيون، 
وخالل املؤمتر الذي سيستمر 
حتى غد سيجري بعض االطباء 
الزائرين عددا م���ن العمليات 
اجلراحي���ة وس���يتم بث تلك 
العمليات بثا مباشرا مع االطباء 
احلض���ور من اجل مناقش���ة 

على احدث التقنيات العاملية، ووفقا 
الحدث طرق التدريب.

واش����ار الى انه تقدم لدراسة 
الب����ورد الكويتي 70 طبيبا كانوا 
يدرس����ون هذا التخصص خارج 
الكوي����ت، واآلن يتم تقييمهم في 
الكويت على يد اطباء عامليني يأتون 
خالل املؤمتر العلمي جلراحة العيون 
مشيرا الى ان هناك توجها لفتح 
املجال لدول املنطقة كالسعودية 
والبحري����ن وقطر للحصول على 

البورد الكويتي.

حصول طبيبين على البورد

من جانبها، اعلنت استشاري 

تعتبر في املاضي من اجلراحات 
اخلطيرة واستطاعوا ان يعيدوا 
الى اناس فقدوا بصرهم،  البصر 
متمنيا مزيدا من النجاح والتقدم 

للكويت في هذا املجال.

مؤتمر سنوي

الس����ياق قال رئيس  في ذات 
البورد الكويتي د.احمد زمزم ان 
مؤمتر العيون يقام بشكل سنوي 
العلمية في  ويناقش املستجدات 
العيون،  العيون وط����ب  جراحة 
ويعقد على هامشه اختبار البورد، 
الفت����ا الى انه يوجد ف����ي البورد 
الكويتي اآلن 18 طبيبا يدرسون 

اخلليج الختالف احلاالت املرضية 
بها عن باق����ي البقاع االخرى في 

العالم.

التطور الجراحي

بدوره قدم البروفيسور االميركي 
ورئيس االكادميية االميركية الطباء 
العيون ريتش����ارد ابوت الش����كر 
ل����وزارة الصحة عل����ى اقامة هذا 
املؤمتر العلمي الهام الذي سيناقش 
العديد من االبحاث العلمية في مجال 
جراحة العيون، الفتا الى ان تلك 
اجلراحات شهدت تطورا كبيرا في 
العالم حيث استطاع العلماء اجراء 
التي كانت  العديد من اجلراحات 

العليا في هذا املجال، الفتا الى انه 
ميكن متييز ما مت استثماره خالل 
السنوات املاضية من خالل وجود 
خبرات شبابية واعدة حاصلة 
الكويتي في مجال  البورد  على 

جراحة وطب العيون.

تعاون مشترك

واعرب عن سعادته بالتعاون 
املشترك بني السعودية والكويت 
والعديد من الدول العربية والعاملية 
في ه����ذا املجال من اج����ل احداث 
تكامل في هذا املج����ال، الفتا الى 
اهمي����ة توطني البحث العلمي في 
العالم العربي وباالخص في منطقة 

العاملية لذلك جند وزارة الصحة 
قد خصصت مليونا و400 ألف 
دينار من أج���ل املؤمترات التي 
تقيمها بحضور علماء في شتى 
املجاالت الطبية، وهذا خير دليل 
على حرص الوزارة على التقدم 

في جميع املجاالت الطبية.
وبدوره أعرب استشاري طب 
العيون في جامعة امللك سعود 
العبيدان عن سعادته  د.صالح 
للمشاركة في امتحانات البورد 
الثاني  الكويتي، وف���ي املؤمتر 
لطب العيون مهنئا الكويت على 
التطور العلم���ي الكبير في هذا 
املجال، وعلى تطور الدراس���ات 

حنان عبدالمعبود
الوكيل املساعد لشؤون  أكد 
اخلدمات الطبية األهلية في وزارة 
الصحة د.راشد الرشود حرص 
وزارة الصحة على متابعة أحدث 
العلمي���ة في جميع  التطورات 
املجاالت الصحية، مش���يرا الى 
ان امللتقيات العلمية واملؤمترات 
تعد احدى أهم وس���ائل تبادل 
اخلب���رات العلمية ف���ي جميع 

املجاالت الطبية.
وقال الرشود خالل افتتاحه 
الكويتي السنوي لطب  املؤمتر 
وجراحة العيون مساء أمس األول 
نيابة عن وزير الصحة د.هالل 
الس���اير بحضور عدد كبير من 
األطباء واملختص���ني في مجال 
جراحة العيون من أنحاء العالم 
كافة: نثمن تشجيع صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي عهده الشيخ نواف األحمد 
ورئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد على النهل من العلم 
احلديث في جميع املجاالت الطبية 

وباألخص جراحة العيون.
واشار الى ان وزارة الصحة 
حريص���ة عل���ى متابع���ة آخر 
العلمي���ة في طب  التط���ورات 
وجراحة العيون واستيراد أحدث 
األجهزة واملعدات الطبية واألدوية 
لعالج أمراض العيون املختلفة 
ومنه���ا اجللوكوم���ا وأمراض 

الشبكية والتهابات العيون.
ان املؤمتر السنوي  واضاف 
لط���ب وجراحة العي���ون يأتي 
به���دف التواصل م���ع اخلبرات 

خالل افتتاح المؤتمر الكويتي السنوي لطب وجراحة العيون


