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 حنان عبدالمعبود
  أعلن رئيس كلية الطب النووي 
الكويت لالختصاصات  مبعهد 
الطبيـــة د.عبداحلميـــد اجلزار 
عن انتهاء ستة أطباء لبرنامج 
الدراسات العليا في الطب النووي، 
ضمن البرنامج التخصصي ملعهد 
الكويت لالختصاصات الطبية، 
جاء هذا بحضـــور األمني العام 
البدر،  للمعهد د.عبداللطيـــف 
معربا عن ســـعادته مبشاركة 
عدد من املمتحنني من اخلبرات 
العاملية، وهم، د.مايكل جراهام 
من جامعه أيوا بالواليات املتحدة 

األميركية، د.شيتانيا دفجي من جامعه بنسلفانيا بالواليات املتحدة، 
د.اجنليكا بيشوف دياللوي من جامعه لوزان بسويسرا، حيث قاموا 
باختبار املتقدمني للحصول على البورد الكويتي في الطب النووي 
وعددهم ٦ أطباء وهم: سميرة التاجلي، د.رشا اشكناني، د.الشيماء 
الشمري، د.خديجة الرشيدي، د.غادة احلميدي، ود.عبدهللا املردوف 
من ســـلطنة عمان، مبينا أن األطباء اجتازوا االختبارات الشفهية 

والعملية والتحريرية في الفترة بني ٨ و١٢ ديسمبر بنجاح.
  وعن برنامج الدراسات العليا في الطب النووي قال د.اجلزار ان 
برنامـــج الزمالة أو البورد الكويتي في الطب النووي الذي بدأ منذ 
عـــام ١٩٨٨ وأعيد فتحه بعد الغزو عام ١٩٩٩ وميتد إلى ٤ ســـنوات 
من الدراســـة، وينتهي باالختبارات علـــى مرحلتني منها حتريرية 

وشفهية.
  واجلدير بالذكر ان اعتماد النتائج مت من قبل األمني العام ملعهد 
الكويت االختصاصات الطبية، بحضور املمتحنني اخلارجيني وأعضاء 

كليه الطب النووي باملعهد. 

 د.عبداحلميد اجلزار 
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 د.سناء املطيري

 د.خالد السهالوي 

 لقطة تذكارية ملسؤولي القطاع النفطي وشركة سيد حميد بهبهاني للتجارة واملقاوالت بعد توقيع العقد

 العبدالهادي: لجنة لدراسة
  عطاءات سيارات اإلسعاف

 الجزار:حصول ٦ أطباء على البورد 
الكويتي بالطب النووي

بشأن توريد سيارات اإلسعاف 
ورفع تقرير إلى وكيل الوزارة. 
كما شـــدد على التزام اللجنة 
بقانون املناقصات والتعاميم 

الواردة من وزارة املالية.
  كما أصدر قرارا بنقل حبيب 
علـــى صرخوه إلـــى وظيفة 
رئيس قســـم الشؤون املالية 
في منطقة الصبـــاح الطبية 

التخصصية.
  من جانب آخر كلف الوكيل 
املساعد لشؤون اخلدمات الطبية 
املســـاندة د.قيـــس الدويري 
مراقب التخطيط والتجهيزات 
الفنية أحمد الشراح باإلضافة 
إلى عملة القيام باعمال مدير 
إدارة خدمات العالج الطبيعي 
حلني عودة د.نبيل احلنيف. 

 حنان عبدالمعبود
  أصدر وكيل وزارة الصحة 
العبدالهادي قرارا  د.إبراهيم 
يقضي بتشكيل جلنة دائمة 
الطبية،  لوضع املواصفـــات 
املقبولة  العطاءات  ودراســـة 
التي تطرحها  املناقصات  في 
وزارة الصحـــة، واخلاصـــة 
بتوريد ســـيارات اإلسعاف، 
والتنسيق مع اجلهات الرقابية 
وتسلم السيارات املوردة من 
املتعهد، وذلك برئاسة الوكيل 
املساعد للشؤون الفنية د.خالد 
الســـهالوي، ورئيس قســـم 
التجهيـــزات الطبيـــة بإدارة 
الطوارئ الطبية أحمد بوعركي، 

مقررا للجنة.
  على أن تضم اللجنة كال من 
مديـــر إدارة الطوارئ الطبية 
إدارة  الغامن ومدير  د.فيصل 
املشتريات واملخازن د.أحمد 
الكندري ومدير إدارة النقليات 
يوسف الضاحي ومراقب شؤون 
السيارات بإدارة النقليات سيف 

الدولة حسن احلطاب.
  وخص العبد الهادي اللجنة 
الفنية  بوضـــع املواصفـــات 
والطبية لسيارات اإلسعاف، 
وعمل الدراسة الفنية واملالية 
للعطـــاءات، ومتابعة تنفيذ 
العقـــود املبرمـــة والرد على 
الرقابية  االستفســـارات من 

 على مساحة تقدر بـ ٨٠ ألف متر مربع ويضمن االرتقاء بالخدمات الطبية التي يوفرها للعاملين في القطاع النفطي

 الخالد: ٨٦ مليون دينار لبناء مستشفى األحمدي في ٤٠ شهرًا

 أعلن املتحدث الرسمي للقطاع النفطي والعضو املنتدب للعالقات 
احلكومية والبرملانية والعالقات العامة واإلعالم الشيخ طالل اخلالد 
ان شـــركة نفط الكويت وقعت عقدا مع شركة سيد حميد بهبهاني 
للتجارة واملقاوالت لبناء مستشفى األحمدي اجلديد لتوفير الرعاية 
الصحية األولية والثانوية ملوظفي القطاع النفطي وعائالتهم وكذلك 
بناء وحدات سكنية لألطباء واملمرضني على مساحة تقدر بـ ٨٠ ألف 
متر مربع وبتكلفة مالية تبلغ ٨٦ مليون دينار، ويشمل العقد الذي 
تبلغ مدة تنفيذه ٤٠ شـــهرا توفير أحدث املعدات واألجهزة الطبية، 

وأضاف اخلالد ان هذا املشروع من شأنه ان يرتقي باخلدمات الطبية 
التي يوفرها املستشفى للعاملني في القطاع النفطي.

  من جانبه، أكد رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب لشـــركة 
نفط الكويت سامي الرشيد بعد حفل التوقيع ان املستشفى اجلديد 
الذي يسع لثالثمائة سرير ال يخدم موظفي الشركة فحسب القطاع 
النفطي كافة، مضيفا ان املستشـــفى ميثل رؤية اســـتراتيجية في 
تطوير اخلدمات الصحية ملا فيه مصلحة جميع عاملي القطاع النفطي 
وعائالتهم خاصة انه يضم أقســـاما عديدة تشمل أهم التخصصات 

الطبية.
  وأعرب عن أمله في ان يعمل اجلانبان كفريق واحد الجناز املشروع 
على أكمل وجه ضمن امليزانية احملددة وبنود العقد واجلدول الزمني 
املتفق عليه، مشددا في الوقت ذاته على األهمية التي توليها الشركة 

لقضية الصحة والسالمة والبيئة.
  كما عّبر ممثل شركة حسن حميد بهبهاني عن ثقته باجناز املشروع 
بأفضل املواصفات احلديثة، الفتا الى اهمية تعاون اجلانبني من أجل 

الوصول الى هذا الهدف املنشود. 

 الرشيد: المستشفى يسع ٣٠٠ سرير ويخدم جميع العاملين في القطاع النفطي وعائالتهم ويمثل رؤية إستراتيجية في تطوير الخدمات الصحية

 استخدام الجهاز يجنب المريض إجراء العملية الجراحية ومضاعفاتها

 المطيري: المنظار التداخلي المصاحب لسونار الموجات فوق الصوتية 
يعمل على رؤية األنسجة الرئوية المتضخمة التي ال ُترى بالمنظار العادي

 حنان عبدالمعبود
  أشادت األستاذة املشاركة في كلية الطب 
واستشارية األمراض الصدرية ورئيس 
وحدة األمراض الصدرية في املستشفى 
األميري د.سناء سعود املطيري، بالتقنيات 
احلديثــــة التي عبــــدت الطريق للطبيب 
للتشــــخيص الدقيق لألمراض وبالتالي 
اتخاذ اإلجراء العالجي املناسب، موضحة 
أن جهاز منظار الرئة التداخلي املصاحب 
لســــونار املوجات فوق الصوتية، والذي 
يعمل على رؤية األنسجة الرئوية املتضخمة 
التــــي ال ترى باملنظار العــــادي، يعد من 
التشخيصية ألمراض يصعب  التقنيات 
تشــــخيصها باملنظار العــــادي، وحتتاج 
لتدخل جراحي للتشخيص وليس للعالج، 
مبينة أنه باستخدام هذا اجلهاز يتفادى 

املريض العملية اجلراحية ومضاعفاتها، 
وبالتالي التقليل من الضغط على جراحي 
األمراض الصدرية بإرسال هذه احلاالت إلى 
أطباء املناظير بسبب توافر هذه التقنية 

احلديثة. 
  وقالــــت د.املطيري في ختام ورشــــة 
العمل الثانية لوحدة األمراض الصدرية 
في املستشفى األميري والتي أقيمت حتت 
عنوان «املنظار التداخلي املصاحب لسونار 
املوجات فــــوق الصوتية»، والتي حاضر 
فيها البروفيسور فليكس هيرث من جامعة 
هيدل بيرغ في أملانيا، وهو من الشخصيات 
الرائدة عامليا فــــي تقنيات مناظير الرئة 
املتقدمــــة واألمــــراض الصدرية، وعضو 
بارز في معظم الهيئات العاملية املشرفة 
على مناظير الرئة وتقنياتها العالية، كما 

شارك في الورشــــة جميع أطباء وحدات 
األمراض الصدرية في مستشفيات الكويت 
وكذلك أطباء من خارج البالد، موضحة ان 
الورشة األولى للمناظير التي أقيمت في 
أكتوبر ٢٠٠٩م جلهاز منظار الرئة التداخلي 
املصاحب لسونار املوجات فوق الصوتية 
في املستشفى األميري، كانت على مستوى 
اخلليج والشرق األوسط، وقد قامت وزارة 

الصحة مشكورة بتوفير هذا اجلهاز.
  وأضافــــت د.املطيــــري أن الورشــــة 
اهتمت بتدريب أطباء األمراض الصدرية 
املتخصصني باملناظير، كما مت تدريب أطباء 
املناظير على تقنيات عالية للعالج غير 
املتأخرة  اجلراحي لألمــــراض الصدرية 
مثل استعمال الدعامات حلاالت السرطان 
املتقدم أو ضيق الشعب الهوائية ألسباب 

أخرى غير السرطان، باإلضافة إلى عرض 
التقنيات املتقدمة في املنظار لعالج حاالت 
انتفاخ الرئة، وعالج حاالت أمراض الربو 
عن طريق الكي احلراري. مؤكدة ان أطباء 
األمراض الصدرية في املستشفى األميري 
شاركوا الطبيب الزائر في الورشة بإجراء 
املنظار لبعض حاالت األمراض  عمليات 
الصدرية التي مت تشــــخيصها وعالجها 
مباشرة من غرفة عمليات املناظير لقاعة 

احملاضرات.
  واختتمت املطيري بأن هذه الورشــــة 
تأتي ضمن نظام التعليم الطبي املستمر، 
حتت مظلة معهد الكويت لالختصاصات 
الطبية حيث حصل كل طبيب مشــــارك 
على ٨٫٥ نقــــاط من نقاط التعليم الطبي 

املستمر. 


