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)كرم ذياب(املشاركون في احلملة انطلقوا من اجلزيرة اخلضراء إلى مستشفى السيف للتبرع بالدم

األولية )املستوصفات( لتشمل كل 
املراكز.

وأوضح ان االجتماع شدد على 
الرعاية  أهمية تعزيز وتطوي����ر 
الصحية األولية واالهتمام باخلدمات 
البش����ري  الصحي����ة وبالعنصر 
والطواقم الطبية والفنية، مشيرا 
الى ان الرعاية األولية تشكل خط 

الدفاع األول للخدمات الصحية.
يذكر ان الكويت بدأت في تطبيق 
برنامج الرعاية األولية وطب العائلة 
منذ ثمانينيات القرن املاضي حيث 
يوجد 88 مركزا صحيا و49 مختبرا 
طبيا في مختلف مناطق الكويت 
تقدم خدمات عدة الى جميع املواطنني واملقيمني عبر 
أكثر من 400 طبيب. ورصدت وزارة الصحة ميزانية 
تق����ارب ال� 11 مليون دين����ار لتأهيل املراكز الصحية 
)املستوصفات( في الكويت وسيتم فيها توفير بعض 
أدوية االمراض املزمنة مثل الضغط والسكري والربو 
بهدف تخفيف معان����اة املرضى من ناحية وتخفيف 

الضغط على املستشفيات من ناحية اخرى.

أك����د وكي����ل وزارة الصح����ة 
املساعد للش����ؤون الفنية د.خالد 
السهالوي امس انه سيتم توفير 
الرعاية املنزلية لكبار الس����ن في 
القريب العاجل. وقال السهالوي ل� 
»كونا« عقب اجتماع لبرامج الرعاية 
الصحية األولية )املستوصفات( 
ترأس����ه وزي����ر الصح����ة د.هالل 
الساير ووكيل الوزارة د.إبراهيم 
العبدالهادي ان خطة الوزارة ترمي 
إنش����اء مختبرات في جميع  الى 
املراكز، فض����ال عن توفير أجهزة 
لألشعة والس����ونار في أكثر من 
منطقة خالل برنامج عمل احلكومة 

املقبل لتخفيف الضغط على املستشفيات.
واضاف ان توفير أدوية األم����راض املزمنة غير 
املعدية في املراكز الصحية )املستوصفات( سيكون 
خالل األيام املقبلة وهي التي تصرف في املستشفيات 
فقط، إضافة الى انه س����يتم افتتاح بعض العيادات 
التخصصي����ة مثل عيادات للعي����ون واألنف واألذن 
واحلنجرة وعيادات للسمنة تدريجيا في مراكز الرعاية 

د.تركي العتيبي

د.فؤاد العلي د.جميلة اخلالدي د.هيفاء عسكر

د.خالد السهالوي

متابعة من احلضور إلحدى محاضرات الدورة

فحص املشاركني طبيا قبل التبرع  »BMW« د.رنا العبدالرزاق ود.يوسف أبوظهر ورزان الروضان في استقبال قائدي دراجات

حنان عبدالمعبود
أك����دت مراقب����ة اجل����ودة 
واخلدم����ات ببنك ال����دم د.رنا 
التي  العبدال����رزاق ان احلملة 
ينظمها بنك الدم بالتعاون مع 
نادي »BMW« للدراجات النارية 
وبالتنسيق مع مستشفى السيف 
هي الثالثة على التوالي، مشيرة 
ال����ى ان النادي نظم مس����يرة 
النارية انطلقت من  للدراجات 

اجلزيرة اخلضراء فيما يقارب 
200 دراجة نارية، متوقعة ان 
املتبرعني مع نهاية  يصل عدد 

اليوم الى 100 متبرع.
وقال���ت د.العبدالرزاق في 
تصريح صحافي على هامش 
انط���الق احلمل���ة: نح���رص 
على املش���اركة كل ع���ام ألنها 
تستقطب ش���ريحة كبيرة من 
الن���اس خاصة الش���باب، كما 

ان فيها نوعا من التغيير بدال 
من االنش���طة العادية، وكذلك 
املألوف، مضيفة  اخلروج عن 
ان���ه بالرغم من ك���ون رياضة 
الدراجات النارية من الرياضات 
اخلط���رة اال ان حرص قائدي 
هذه الدراجات على املشاركة في 
احلملة يعكس كونهم اشخاصا 
مسؤولني ويقومون بواجبهم 
جتاه املجتمع، ويس���تطيعون 

من خ���الل تبرعهم بالدم حمل 
رسالة انسانية كبيرة، مضيفة 
ان قائ���دي الدراج���ات النارية 
ميثلون شرائح ومهنا مختلفة 
في املجتمع، ومن اجليد وجودهم 
ومشاركتهم في قضية انسانية 
النهاية بإنقاذ حياة  تعنى في 

اآلخرين.
وعن املشاركني في احلملة 
اشارت العبدالرزاق الى مشاركة 

5 جهات هي رابطة الثالسيميا 
ونادي 25 للش����باب ببنك الدم 
الس����يف ونادي  ومستش����فى 
»BMW« للدرج����ات الناري����ة، 
متمنية جناح احلملة في حتقيق 
االهداف املرجوة منها، ووعدت 
باستمرار تقدمي االنشطة املتنوعة 
في بنك الدم لكي تستقطب اكبر 

شريحة من املجتمع.
وذكرت العبدالرزاق ان بنك 

الدم نظم منذ اس����بوعني حملة 
للتبرع في مستشفى السيف، 
مشيرة الى ان العديد من العاملني 
في املستشفى تبرعوا بدمهم في 
ذلك الوقت، وحملة اليوم ستشهد 
ايضا تب����رع املوظفني ممن لم 

يتبرعوا من قبل.
من جانبه قال مدير مستشفى 
الس����يف د.يوسف أبوظهر انه 
مت االتفاق مع بنك الدم ونادي 

»BMW« ومستش����فى السيف 
لتنظيم احلملة شاكرا للنادي 
جهوده الكبيرة في تنظيم احلملة 
هذا العام وكل ع����ام، وذكر ان 
مبادئ مستشفى السيف تشجع 
على اقام����ة وتنظيم مثل هذه 
االنشطة االنس����انية والسيما 
الذي يعد رسالة  التبرع بالدم 

انسانية كبرى.
بدوره����ا اش����ارت مدي����رة 

التس����ويق والعالق����ات العامة 
باملستشفى رزان الروضان الى 
ضرورة تنظيم مثل هذه احلمالت 
إلنقاذ حياة املرضى شاكرة بنك 
الدم والنادي على مساهمتهما 
في نشر الوعي بضرورة اهمية 
التبرع بالدم، ذاكرة ان ذلك من 
شيم املجتمع االسالمي الذي جبل 
منذ األزل على التعاون واملودة 

واإلخاء.

العبدالرزاق أكدت أهمية مشاركة الشباب هواة الدرجات النارية في المساهمة بإنقاذ حياة اآلخرين

مستشفى السيف وبنك الدم ونادي »BMW« للدراجات النارية تنظم حملة للتبرع بالدم

مـطـــلــــوب للــعــــمل

ميكن ار�سال ال�سرية الذاتية على الفاك�س رقم 23980020

job_offer1@hotmail.com أو البريد اإللكتروني

لدى �شركة رائدة يف جمال اأعمال املقاوالت

مهند�س مــدنــي
املوؤهالت املطلوبة:

پ حا�سل على بكالوريو�س هند�سة مدنية.

پ خربة ما بني 7 اإىل 10 �سنوات.

پ الإمل����ام وامل��ع��رف��ة ب��ربام��ج احل��ا���س��وب وخ��ا���س��ة ال��ربام��ج الزمنية 

)PRIMAVERA(

پ اإجادة اللغة الإنكليزية قراءة وكتابة.

پ اإقامة �ساحلة وقابلة للتحويل.

پ حيازة رخ�سة قيادة كويتية.

املهام ونطاق العمل:

پ الإ�سراف وتنفيذ اأعمال اخلر�سانة وال�سيانة املدنية للمباين.

پ املتابعة والتن�سيق واإدارة املوارد الب�سرية واملعدات واملواد ح�سب 

متطلبات امل�سروع.

أعلن عن افتتاح عيادات تخصصية في المراكز الصحية

السهالوي: توفير الرعاية المنزلية
لكبار السن وأدوية األمراض المزمنة قريبًا 

صالحيات واسعة في »الصحة العامة«
لرفع مستوى األداء والنهوض بسير العمل

مؤتمر استخدامات 
الليزر في عالج األمراض 

الجلدية 18 الجاري

حنان عبدالمعبود
كشفت التحقيقات األولية والتي اجريت مؤخرا 
بشأن مشكالت داخل إدارة الصحة العامة بني املديرة 
اجلديدة وبعض من رؤس����اء األقسام عن ان السبب 
عائد الى رفض املديرة اجلديدة لسفريات غير مبررة 
ومتكررة يقوم بها بعض من رؤساء األقسام خاصة 
انه بعد تفحص السجالت كشف اعتياد بعض منهم 
على السفر بصورة شبه دورية الى مؤمترات ومهام 
عمل وهي مهام غالبا ال تعود باملنفعة على جهة العمل 
بقدر ما تكون أقرب إلى مهام سياحية أكثر منها علمية. 
وقال مصدر ان التحقيقات خلصت الى ان بعض من 
رؤساء األقس����ام حاولوا تصعيد الصراع الى خارج 
الوزارة من خالل تس����ريب معلوم����ات مغلوطة عن 
محاربة الكفاءات الوطنية من خالل اختيار عناصر 
وخبرات غير كويتية للس����فر في مهام تخدم العمل 

والقطاع، واشار املصدر الى ان هناك سببا آخر للصراع 
متثل في اكتشاف ادارة الصحة العامة ان بعضا من 
رؤساء األقسام يرس����لون اطباء في قطاعات خارج 
االدارة خاصة املنافذ دون قرارات رسمية صادرة عن 
اإلدارة وهو ما يؤدي الى حتقيق منفعة بشكل غير 

قانوني ومتناغم مع املصلحة العامة.
وأكد املصدر ان املسؤولني في وزارة الصحة اعطوا 
صالحيات كبيرة للقيادة اجلديدة في الصحة العامة 
بحي����ث تقوم باإلصالح دون النظر الى اي اعتبارات 
اخ����رى ومبا يعود بالنفع على الصالح العام واألداء 

في هذا القطاع املهم واحليوي.
واعتبرت املصادر ان تعمد البعض من رؤس����اء 
األقسام تسريب املعلومات الى خارج املسؤولني في 
الصحة لن يؤثر على مسيرة االصالح ولن يؤخر في 

التصدي للتجاوزات التي مت اكتشافها.

يبدأ املؤمتر العلمي الستخدامات 
الليزر في عالج االمراض اجللدية 
الثالثاء املقب����ل وذلك حتت  يوم 
رعاية وزير الصحة د.هالل الساير 

ويستمر ثالثة ايام.
وقال املنس����ق العام للمؤمتر 
استشاري االمراض اجللدية د.احمد 
احل����داد في ان املؤمتر س����يبحث 
احدث ما توصل اليه العلم واخر 
العلمية فيما يتعلق  االكتشافات 
باس����تخدامات اللي����زر في عالج 
العالج  االمراض اجللدية السيما 

باخلاليا اجلذعية.
واضاف د.احل����داد ان املؤمتر 
يشتمل على برنامج علمي تتخلله 
ندوات ومحاضرات وحلقات بحث 
متنوعة ملواكبة اخر املستجدات 

املتعلقة باالمراض اجللدية.

افتتاح مؤتمر أمراض الكبد والجهاز الهضمي 
C يشهد إعالن دواءين جديدين لڤيروس

حنان عبدالمعبود
كشف عميد كلية الطب د.فؤاد العلي عن دوائني 
جديدين أثبتا جناحا في عالج التهاب الكبد الوبائي 
C سيدخالن الس���وق الكويتي في الربع األخير 

من هذا العام.
وقال العلي في تصريح له على هامش افتتاح 
مؤمتر أمراض الكبد واجلهاز الهضمي الذي ينظمه 
قسم اجلهاز الهضمي في مركز ثنيان الغامن ألمراض 
الكبد واجلهاز الهضمي، ان املؤمتر يشهد حضور 
عدد من احملاضرين من اخلارج من الواليات املتحدة 
األميركية، وكن���دا، والذين يعتبرون مراجع في 
أمراض اجلهاز الهضمي والكبد، وعدد من اخلبراء 
احملليني ملناقشة املشاكل الرئيسية لهذه األمراض، 
مضيفا أنه سيشهد مناقشة أحدث املستجدات في 
عالج االلتهاب الكبدي الوبائي B، C، كما س���يتم 
إلقاء الضوء على أدوية جديدة س���تظهر خاصة 
بعالج التهاب الكبد الوبائي C وكذلك مناقشة عالج 
مضاعفات زراعة الكبد وأمراض العظام املرتبطة 
بأمراض الكبد، واجللسات القادمة ستناقش مشاكل 

أخرى تختص بالكبد واجلهاز الهضمي.
من جهته���ا، قالت استش���ارية أمراض الكبد 
واجلهاز الهضمي مبرك���ز ثنيان الغامن ألمراض 
الكبد واجلهاز الهضمي، ورئيسة اللجنة املنظمة 
للمؤمتر د.هيفاء عس���كر، ان املؤمتر يعقد حتت 
رعاية وزير الصحة د.هالل الساير، ودعم عدد من 
شركات األدوية والتجهيزات الطبية، والذي يعقد 

على مدى يومني، مضيفة أنه متت دعوة عدد من 
األطباء من أميركا وكندا، إللقاء محاضرات حول 
أحدث ما توصل إليه العلم في مجال أمراض الكبد 
الڤيروسية واألورام السرطانية اخلاصة بالكبد 
والبنكرياس وااللتهاب���ات املزمنة في القولون، 
باالضافة إلى األطباء املشاركني من داخل الكويت من 
مختلف املستشفيات، اللقاء محاضرات، مبينة أن 
املؤمتر يعد فرصة لألطباء لالطالع على املستجدات 

العاملية في أمراض الكبد واجلهاز الهضمي.
وعن احملاض���رات باملؤمتر أوضحت أن هناك 
العديد من احملاضرات يتضمنها اليوم األول بدايتها 
محاضرة عن التهاب الكبد الڤيروسي A ونسبة 
حدوثه في الكويت ومدى حاجة املجتمع لللقاح 
املضاد، ألقتها رئيسة املؤمتر استشارية أمراض 
الكبد ورئيسة مركز ثنيان الغامن ألمراض الكبد 
واجلهاز الهضمي د.جميلة اخلالدي، ومحاضرة 
أخ���رى للخبراء القادمني من أميركا تناولوا فيها 

أمراض الكبد الڤيروسية وزراعة الكبد.
وعن اليوم التالي ذكرت عس���كر أنها تختص 
بأم���راض اجله���از الهضمي، أم���راض القولون 
املزمنة، والتهابات األمراض املزمنة، مشيرة إلى 
أن استشاريي أمراض اجلهاز الهضمي د.معصومة 
العلي، د.إقبال صديقي، ود.وليد العازمي، وأطباء 
جراح���ة آخرين تخصص جراح���ة كبد وقنوات 
مرارية هم د.حسني حياتي، ود.على تقي، د.هاني 

حيدر، د.عدنان صادق.

خالل دورة لألطباء الممارسين العامين الجدد

80% من سكان الفروانية يراجعون المراكز الصحية

بإلقاء هذه  وتابعت: »يقوم 
احملاض���رات نخبة م���ن أطباء 
العاملني في  املتميزين  العائلة 
املنطقة، مش���يدة ب���دور مدير 
املنطقة د.س���عود الدرعة الذي 
عمل على تذليل جميع الصعوبات 
القامة هذه الدورات التي تهدف 
الى االرتقاء مبستوى اخلدمات 
الفروانية  الصحية في منطقة 

الصحية«.

العلمية  الى آخر املس���تجدات 
املتعلقة باألمراض الشائعة في 
املجتمع الكويتي. وأضافت: »ان 
الدورة تشتمل على مجموعة من 
احملاضرات تناقش اغلب املواضيع 
االكلينيكية مثل »ضغط الدم � 
الربو � السكر � التهاب اجلهاز 
التنفسي والبولي«، باالضافة الى 
الدم واجلهاز العصبي  أمراض 

واملفاصل.

حنان عبدالمعبود
كشفت رئيسة اللجنة العلمية 
املنظم���ة لل���دورة التدريبي���ة 
السادس���ة لألطباء املمارس���ني 
العامني اجلدد العاملني باملراكز 
الفروانية  الصحية في منطقة 
د.نورية املزعل عن ان نس���بة 
املراجعني من املرضى املواطنني 
والوافدين الذين يراجعون مراكز 
الرعاية الصحي���ة األولية في 
منطق���ة الفروانية بلغت %80، 
مؤكدة في الوقت نفسه ان املنطقة 

تخدم اكثر من مليون نسمة.
وقالت في محاضرة لها ضمن 
انشطة الدورة التي أقامتها اللجنة 
العلمية التابعة ملنطقة الفروانية 
الصحي���ة حتت رعاي���ة مدير 
املنطقة د.سعود الدرعة وإشراف 
رئيس الرعاية األولية د.جمعة 
احملميد: »ان هذه الدورة تستهدف 
فئة األطباء املمارس���ني العامني 
اجلدد امللتحق���ني باخلدمة في 
مراكز الرعاية الصحية األولية«، 
مشيرة الى ان هذه الدورة تهدف 
الى اطالعهم على اسلوب العمل 
املراكز الصحية، باالضافة  في 

العتيبي:11034 مراجعًا لمركز 
حامد العيسى في 2010

الرشيد يتوصل لنتائج إيجابية 
لعالج التهابات الكلية المناعية

الغانم: دورات متقدمة للطوارئ 
إلنقاذ مصابي الحوادث

توصل بروفيسور واستشاري كويتي الى نتائج ايجابية مشجعة 
باستخدام دواء »ريتوكسيماب« لعالج امراض الكلى املسببة لتسرب 
الزالل في البول املعروفة باسم التهابات الكلية املناعية. وقال االستاذ 
في كلية الطب بجامعة الكويت ورئيس قسم الكلى باملستشفى األميري 
البروفيسور د.كامل الرشيد ل� »كونا« أمس ان هذا الدواء اثبت فاعليته 
في عالج تلك األمراض املزمنة وتالفي املضاعفات املصاحبة لها كتورم 

في اجلسم وااللتهابات وجتلط األوعية الدموية والفشل الكلوي.
وأضاف د.الرشيد انه مع هذا الدواء أصبح باإلمكان إيقاف العديد 
من األدوية التي كان يضطر املرضى للجوء إليها كعالج ولس����نوات 
طويلة مع حتمل أعراضها املؤثرة. وأوضح ان 78 مريضا استعملوا هذا 
الدواء في السنتني املاضيتني بينهم 11 طفال ومت إيقاف تناولهم لألدوية 
السابقة بعد شهر من العالج وقد متت احملافظة على هذه االستجابة 

االيجابية لفترة تتعدى السنة ودون أعراض جانبية مقلقة.
وبني ان أمراض أو التهابات الكلية املناعية تعد السبب األول للفشل 
الكلوي لدى املرضى في الكويت بنسبة تقدر بنحو 32% وتشكل نسبة 
44% من أس����باب أمراض الكلى املزمنة ل����دى األطفال كما يبلغ معدل 

حدوثها 34 مريضا جديدا لكل 100 ألف كويتي سنويا.

اعلن مس����ؤول صحي عن انطالق الدورات املتقدمة النقاذ مصابي 
احلوادث اخلاصة باالطباء فضال عن الهيئة التمريضية للمرة االولى في 
البالد بالتعاون مع جامعة امللك عبدالعزيز مبستشفى احلرس الوطني 

بالسعودية ممثل كلية اجلراحني وجمعية القلب االميركيتني.
وقال مدير ادارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة د.فيصل الغامن ل� 
»كونا« ان 64 طبيبا وممرضا وفني طوارئ يشاركون في هذه الدورات 
بهدف رفع كفاءة االطباء والهيئة التمريضية والفنيني في التعامل مع 
احلاالت الصعبة وحاالت العناية املركزة واطالعهم على احدث السبل 

والبروتوكوالت العاملية املتعلقة بذلك.
واضاف د.الغامن ان رؤية ادارة الطوارئ الطبية تس����عى وتتطلع 
الى تقدمي خدمات االنقاذ والرعاية الطبية الطارئة وفق اساليب فنية 
وسلوكية متطورة تلبي احتياجات الواقع، مجددا التأكيد على سعي 
الوزارة الى تقدمي خدمة ذات كفاءة عالية بهدف تقليل االضرار الناجتة 

عن احلوادث واالمراض الطارئة والكوارث.

من أميركا وكندا وأوروبا إللقاء 
محاضرات عن أحدث املستجدات 
العاملية ف����ي زراعة األعضاء من 
الناحي����ة االكلينيكية واألبحاث 
الطبية، الفتا الى ان املؤمتر يقدم 
أكثر م����ن 120 ورقة علمية، منها 
25 ورقة كويتية مقدمة من مركز 
العيسى لزراعة األعضاء،  حامد 
مشيرا الى ان املشاركني في املؤمتر 
س����يحصلون على 20 نقطة من 
برنامج التعليم الطبي املستمر، 
مضيفا انه ستقام ندوة موجهة 
التمريضية  للمرضى والهيئ����ة 
عن مرض الفشل الكلوي ومرض 

زراعة الكلى.

حنان عبدالمعبود
كشف استشاري ورئيس قسم 
أمراض الكلى وزراعة الكلى مبركز 
العيس���ى لزراعة األعضاء  حامد 
ورئيس مؤمتر املس���تجدات في 
زراعة الكلى د.تركي العتيبي عن 
وصول عدد املراجعني الى 11034 
مراجع���ا مبركز حامد العيس���ى 
لزراعة األعضاء في 2010 ومنهم 
7900 كويتي و3100 وافد للعيادات 
اخلارجية، بينما بلغ عدد دخول 
املرضى للعالج باملركز 726 مراجعا 
منهم 522 كويتيا و204 وافدين في 
حني وصل عدد عمليات الزراعة 71 
زارعا للكلى منهم 55 كويتيا و16 
غير كويتي، وبلغ عدد املترددين 
على الطوارئ 7778 مترددا وبلغ 
عدد جلس���ات الغسيل الكلوي أو 
تغيير بالزما الدم 1200 جلسة، وبلغ 
عدد أخذ عينات الكلى للتشخيص 

225 عينة.
كما كشف د.العتيبي في تصريح 
صحافي عن إقامة املؤمتر الكويتي 
الدولي األول ملستجدات أمراض 
وزراعة الكلى في الفترة من 24 
إلى 27 يناير اجلاري برعاية وزير 
الصحة د.هالل الساير وحضور 
20 خبيرا واستشاريا عامليا في 
مجال أمراض الكلى وزراعة الكلى 


