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د.قيس الدويري

من األجهزة التي أرسلتها الهيئة اخليرية اإلسالمية ملستشفى أوغنداالغدة املستأصلة

العبدالهادي شّكل لجنة لمراجعة تقارير وجداول المسح الصحي

»الصحة«: نقل األطفال مرضى األورام 
السرطانية إلى مستشفى »الوطني« الثالثاء

أجهزة ومعدات طبية من الهيئة الخيرية ألوغندا

خوجة: مجلس وزراء الصحة الخليجي
الـ 70 سيبحث زراعة األعضاء

الري����اض � كونا: يعقد مجل����س وزراء الصحة 
 لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية مؤمتره
ال� 70 في العاصم����ة القطرية الدوحة خالل فبراير 

املقبل حتت شعار »زراعة األعضاء«.
وأوضح املدي����ر العام للمكتب التنفيذي ملجلس 
وزراء الصحة لدول مجلس التعاون د.توفيق خوجة 
في تصريح صحافي امس »ان املؤمتر سيناقش عددا 
من املوضوع����ات املهمة من بينها تقرير مفصل عن 
نشاط املكتب واجنازاته خالل الدورة املنتهية ومتابعة 
القرارات والتوصيات الصادرة واملستجدات العلمية 

لتطوير اخلدمات الصحية في الدول األعضاء«.
وأضاف خوجة »ان املؤمتر سيتناول كذلك سبل 
مكافحة السرطان والتدخني والتوعية واإلعالم الصحي 
وزراعة األعضاء وجعل ش����به اجلزي����رة العربية 
خالية من املالريا والش����راء املوحد للمستحضرات 

الصيدالني����ة ولوازم جتهيز املستش����فيات ولوازم 
الكلية الصناعية وامللبوسات والكسوة«.باالضافة 
الى مناقشة وبحث الشراء املوحد للوازم رعاية الفم 
واألس����نان واملختبرات الطبي����ة وخدمات نقل الدم 
ولوازم جراحة القلب واألوعية الدموية واألش����عة 
التداخلية ولوازم التأهيل الطبي وآلية اعتماد ترسية 
مناقصات الشراء املوحد اضافة الى التسجيل الدوائي 
املركزي والرعاية الصيدلية وميزانية املكتب التنفيذي 
وصندوق االئتمان املودع والبحوث واملوقف املالي 
للصندوق. وذكر خواجة ان املؤمتر س����يتطرق الى 
املناقش����ات التقنية التي تدور حول برنامج زراعة 
األعضاء في دول اخلليج إذ سيتم تقدمي ورقتي عمل 
من دولة قطر بعن����وان )التبرع وزراعة األعضاء( 
وورقة اخرى من اململكة العربية السعودية تتحدث 

عن زراعة األعضاء في اململكة.

اخلارجية الذي يشرف على البرامج 
واملشاريع اخليرية والتنموية في 
التي تعاني معدالت  هذه املنطقة 

مرتفعة من الفقر.

معهد التمريض ضمن العديد من 
املشاريع الصحية والتعليمية في 
أوغندا، ويشار الى ان الهيئة تعمل 
في أوغندا من خالل أحد مكاتبها 

الهيئ���ة اخليري���ة  أرس���لت 
العاملية شحنة أجهزة  اإلسالمية 
وأدوات ومعدات طبية ملستشفى 
كيبولي ف���ي أوغندا بالتعاون مع 
جمعية صن���دوق إعانة املرضى، 
وشملت الش���حنة حاوية سعتها 
40 قدما م���ن األجهزة. وقال مدير 
عام الهيئة د.سليمان شمس الدين 
ان الهيئة أقامت معهدا للتمريض 
بجانب املستشفى كخطوة لتحويل 
الى كلية طب  املعهد واملستشفى 
يدرس فيها طلبة دول شرق افريقيا، 
معربا عن شكره لإلخوة في إدارة 
جمارك املوانئ الشمالية لتعاونهم 
في إرسال هذه املعدات وتذليل جميع 
الصعاب. وأضاف د.شمس الدين 
ان قائمة األجهزة واملعدات الطبية 
اشتملت على طاولة عمليات وأجهزة 
أشعة متنقلة وكرسي أسنان ووحدة 
أس���نان كاملة ومجموعة كراسي 
معاقني وأسرة طبية وأجهزة ضخ 
أوكس���جني وجهاز تخطيط قلب 
وأدوات جراحة متنوعة، وغيرها. 
وكانت الهيئة اخليرية قد أنشأت 

ف���ي املؤمتر س���تتناول تقنية 
اللي���زر وتطبيقاتها في مجال 
االمراض اجللدية، فاس���تعمال 
الليزر في االمراض اجللدية قد 
تطور بدرجة كبيرة في السنوات 
القليلة املاضي���ة نظرا لتطور 
الكثير منها واس���تحداث انواع 

اخرى ذات فعالية قيمة.
كما س���يقام عل���ى هامش 
املؤمتر معرض سيشارك فيه 
عدد من الشركات الطبية وذلك 
لتقدمي احدث التقنيات الطبية 
في مجال املؤمتر كون ان اقامة 
املعرض متنح الطبيب املشارك 
التقنيات  فرصة االطالع على 
احلديثة وربط ما يستمع اليه 
من محاضرات نظرية مبعاينة 

تطبيقية لتقنيات العالج.

ويتألف البرنامج العلمي من 
ندوات ومحاضرات وحلقات بحث 
متنوعة تبرز احدث ما توصل 
العلم وآخر االكتش���افات  اليه 
العلمية الستخدامات الليزر في 
عالج االم���راض اجللدية حيث 
العام سيناقش  ان املؤمتر هذا 
العالج باخلاليا اجلذعية والذي 
يأتي انطالقا من حرص وزارة 
الصحة على مواكبة املستجدات 
في االمراض اجللدية سواء في 
طرق التشخيص او العالج، لذلك 
يعتبر املؤمت���ر فرصة ذهبية 
لالحتكاك وتبادل اخلبرات مع 
االطباء العامليني، وكذلك للوقوف 
على احدث املستجدات العلمية 
في ه���ذا التخص���ص الدقيق، 
فأوراق العمل التي س���تعرض 

التاسعة  والنصف عصرا حتى 
والنصف مساء والبرنامج العلمي 
االيام مقسم على جلستني  لكل 

تتخللهما استراحة قصيرة.

من داخل الكويت وخارجها، ويعد 
املؤمتر فرصة مثالية الكتساب 
اخلبرات اخلارجي���ة والتعرف 
على ما يحدث في العالم حولنا، 
باالضافة الى انه قفزة نوعية غير 
مسبوقة للتعليم الطبي املستمر 
بالكويت، اذ سيمنح املشاركون 
في االيام الثالث���ة للمؤمتر 25 
ساعة معتمدة من قبل االكادميية 
االميركية العاملية للتعليم الطبي 
املستمر، والتسجيل في املؤمتر 
سيكون مجانيا جلميع املشاركني 
وسيبدأ التسجيل الساعة الثالثة 
بعد الظهر يعقبه حفل االفتتاح 
وانطالق املؤمتر وس���يصاحبه 
ورش عمل ومحاضرات يلقيها 
العامليني  نخبة من املتحدث���ني 
واالقليميني س���تبدأ من الثالثة 

الي���وم وكيل وزارة  يفتتح 
الصحة املساعد للخدمات الطبية 
املساندة د.قيس الدويري املؤمتر 
الليزر في  العلمي الستخدامات 
عالج االمراض اجللدية بالكويت 
حتت رعاية وزير الصحة د.هالل 
الساير في فندق ماريوت قاعة 
الراية الساعة 4:30 عصرا، وميتد 
من 18 � 20 اجلاري، واملؤمتر يعد 
اهم وأكبر املؤمت���رات اجللدية 
املتخصص���ة التي تقام في دول 
املنطقة، وينظمه مجلس اقسام 
االمراض اجللدية والتناس���لية 
بحضور ومشاركة اكثر من 700 
طبيب ومتخصص من مختلف 

دول العالم.
وسيشارك في املؤمتر عدد كبير 
من كبار اساتذة واطباء اجللدية 

العبدالهادي قرارا  د.إبراهيم 
يقضي بتشكيل جلنة ملراجعة 
التقاري���ر واجلداول اخلاصة 
باملسح الصحي للكويت على 
ان يرأسها مدير ادارة املعلومات 
والسجالت الطبية د.عبدالعزيز 
خل���ف ومصطفى الس���المني 
مقررا، وتضم في عضويتها 
كال من: د.علي صادق، د.مجبل 
النج���ار، د.جمال مس���عود، 
د.مدحت الشاذلي، د.عبدالعزيز 
الرش���يد، وحدد العبدالهادي 
اللجنة  في قراره اختصاص 
التقارير واجلداول  مبراجعة 
اخلاصة باملس���ح الصحي ف���ي البالد، على ان 
تك���ون مدة اللجنة ثالثة أش���هر على ان ترفع 

تقرير نتائج عملها اليه.

أصدر وكيل وزارة الصحة 
د.إبراهي���م العبدالهادي قرار 
نق���ل جميع مرض���ى األورام 
السرطانية من األطفال الذين 
يتم عالجهم في مركز بدرية 
األحمد الصباح الى مستشفى 
البنك الوطني لألطفال وذلك 

اعتبارا من اليوم الثالثاء.
ج���اء ذلك في قرار أصدره 
العبداله���ادي اول م���ن امس 
وخاط���ب به املس���ؤولني في 
املرافق والقطاعات الصحية 
حيث بني القرار ان الهدف من 
ذلك هو تقدمي خدمة ورعاية 

صحية بشكل أكبر وأوسع وحتت اشراف طاقم 
طبي مختص.

من جهة أخرى، أصدر وكيل وزارة الصحة 

بمشاركة عدد كبير من أساتذة وأطباء الجلدية من داخل الكويت وخارجها

انطالق مؤتمر استخدامات الليزر في عالج األمراض الجلدية

العصفور: رصد 120 مليون دينار للمرافق الصحية خالل 5 سنوات
حنان عبدالمعبود

أعلن وكيل وزارة الصحة للش����ؤون الهندس����ية م.سمير العصفور 
عن دراسة مسببات الزيادة التي جاءت بتقرير ديوان احملاسبة املالية 
ومالحظات الديوان حول االرتفاع الهائل في تكاليف مش����اريع الرغبة 
األميرية األربعة في مستش����فيات اجلهراء والفروانية والعدان ومبارك 
الكبير مقارنة مع التقديرات األولية مليزانية هذه املشاريع، ورفع تقرير 
عنها للديوان خالل األيام املقبلة وقال في تصريح صحافي على هامش 
افتتاحه مؤمتر الكويت الثاني للمستشفيات احلديثة أمس: ان مشاريع 
الرغبة االميرية االربعة كان قد اش����رف على تنفيذها جلنة مشكلة من 
مجلس الوزراء وهذه اللجنة كانت تباش����ر العمل في املشاريع االربعة 
ونحن كنا أداة تنفيذية لهذا املشروع مع املناطق الصحية التي تضم هذه 
املشاريع، واالوامر التغيرية الثالثة التي طرأت على املشروع وغيرت من 
قيمت����ه، نحن كوزارة الى جانب اللجنة كان لدينا مبرر لها ولعل اهمها 
سرعة تنفيذ الرغبة االميرية السامية، حيث وصلت السعة السريرية 
للمنطقة الواحدة ما بني 240 و250 سريرا فضال عن انشاء سرداب في 
هذه املناطق، مشيرا الى أن اللجنة اخذت مالحظات ديوان احملاسبة بعني 
االعتبار، ومضيفا »نعمل حاليا على دراسة مسبباتها ومن املنتظر رفع 

تقرير عنها الى ديوان احملاسبة خالل األيام املقبلة.
وفيما يخص مشكلة املقاولني املتعثرين واخلطة املستقبلية لوزارة 
الصحة في مواجهة هذه املشكلة خاصة مع توقف عدد من املراكز الصحية 
جراء ذلك، اكد العصفور عدم وجود حل لهذه املشكلة في الوقت الراهن 
وقال: ليس لدينا حل ملش����كلة املقاولني هذه، وانا شخصيا وباعتباري 
احد اعضاء جلنة املناقصات طرحت هذه املشكلة للحل، وتأهيل بعض 
املقاولني ممن يعطون نسبا عالية ويتعثرون بعد ذلك والبعض اآلخر 
ممن يبيعون املش����روعات ملقاولني آخرين من الباطن، وانتهت اللجنة 
الى ضرورة تعديل بنود املناقصات املستقبلية، والى ان يتم ذلك فنحن 
منش����ي طبقا لقوانني الدولة وال يوجد لدينا حل حقيقي لهذه املشكلة، 
ألننا ملتزمون باختيار اقل االسعار طبقا لشروط املناقصة، وعند اعطاء 

نسب خصم عالية فنحن ملتزمون باملوافقة عليها.
وبالنسبة للمشاريع الراهنة املتوقفة قال: نعمل اآلن على إدخال مقاولني 
بدالء من خالل جلان قمت بتشكيلها في الوزارة منذ اربعة اشهر إلحالل 
مقاولني جدد محل املقاولني املتعثرين والسيما فيما يخص مشروعات 
التأهيل واإلنش����اء ملراكز الرعاية الصحية في منطقة حولي الصحية، 

ومت اعطاء مهلة اربعة اشهر لالنتهاء من عملية االحالل. 
وفي كلمته االفتتاحية مبؤمتر الكويت الثاني للمستشفيات احلديثة 
نيابة عن وزير الصحة د.هالل الساير أكد العصفور أهمية دور القطاع 
اخلاص في إجناح مش����روع اخلطة اخلمس����ية للتنمية التي تنتهجها 
الوزارة لتطوير الطاقة االس����تيعابية ملنش����آت ومرافق وزارة الصحة 
ورف����ع جودة اخلدمات الصحية مؤك����دا أن القطاع اخلاص يلعب دورا 
أساسيا في املساهمة في إجناح القطاع الصحي خاصة وقطاعات الدولة 

املختلفة بشكل عام.
وأوضح أن وزارة الصحة تعمل على زيادة التوس����عة الس����ريرية 
بالتعاون مع وزارة األشغال واجلهات املعنية من الدولة من خالل بناء 
مجموعة من املستشفيات، مبينا أن الوزارة ستقوم ببناء 9 مستشفيات 
بطاقة س����ريرية تبلغ 3500 سرير وتشمل مختبرات وعمليات وكل ما 
يخص القطاع اخلاص واملكاتب االستش����ارية التي سيش����ارك في بناء 
هذه املستشفيات، وهو مش����روع كبير جدا يتطلب مشاركة كبيرة من 
شركات القطاع اخلاص حيث يشمل توسعة املستشفى األميري، والرازي 
والفروانية والعدان واجلهراء وابن س����ينا والصباح. مضيفا أن وزارة 
األشغال ستساهم في بناء 5 مستشفيات وهي مستشفى األطفال وابن 
سينا والرازي والوالدة، كما ستساهم الهيئة العامة لالستثمار في بناء 
3 مستشفيات للتأمني الصحي في الفروانية، واجلهراء واألحمدي، كما 

ستساهم أيضا في بناء 26 مركزا صحيا تخصصيا.
وأشار العصفور إلى أن هناك أيضا برنامجا للتأهيل والصيانة ومتت 
املوافقة عليه من مجلس الوزراء لبناء وحتديث 27 منش����أة صحية في 
3 مناطق صحية وهو على 5 س����نوات بتكلفة 120 مليون دينار سيتم 
إنفاقه����ا على املرافق الصحية بالكويت. مبين����ا ان الوزارة مقبلة على 
حتديث املنشآت الصحية بالتعاون مع اجلهات املعنية والقطاع اخلاص 
من اجل رفع مستوى الرعاية الصحية في الكويت. من جهته قال رئيس 
اللجنة التحضيرية للمؤمتر د.ناصر العنزي ان مؤمتر ومعرض الكويت 
الثاني للمستشفيات احلديثة يتزامن مع انطالق خطة التنمية الطموح 

لالرتقاء باخلدمات الطبية والصحية في الكويت.

جراحات ألورام الرأس والرقبة خالل ورشة عمل بمشاركة خبراء من أميركا وبريطانيا

عطيفة: عملية استئصال جذري للغدة الدرقية خالل ساعتين
العملية ساعتني.

وتعد هذه العملية من العمليات الصعبة 
واملعقدة التي حتتاج الى مهارات خاصة 
وخبرة كبيرة للجراح، حيث انه لزاما على 
اجلراح التعرف عل���ى االعصاب املغذية 
للحنجرة واملسؤولة عن إصدار الصوت، 
فضال عن احلفاظ على الغدد اجلار درقية 
والت���ي تلتصق بالغش���اء املغلف للغدة 
الدرقية التي تعزز هرمونا مهما في التحكم 
الكالس���يوم بدم املريض والذي  بنسبة 
إذا نقص ينت���ج عنه مضاعفات خطيرة 
ودائمة مثل التشنجات في االيدي والقدمني 
وعضالت احلنجرة مما يسبب االختناق 

للمريض، وقد يؤدي الى الوفاة.
وأكد د.عطيفة أن مث���ل هذه الورش 
اجلراحية واملتكررة على مدار العام تساعد 
على حتسني املس���توى العلمي والعملي 
للجراح���ني الكويتيني وجمي���ع االطباء 
العاملني في هذا املج���ال، مما يؤدي الى 
حتس���ني اخلدمات الصحية في الكويت 

وتقليل السفر للعالج في اخلارج.

من اململكة املتحدة البريطانية.
وقد أجرى امس االثنني د.مدحت عطيفة 
عملية اس���تئصال كامل لورم ضخم جدا 
بالغدة الدرقية يبلغ وزنه 400 غرام، وكانت 
ملريض يبلغ من العمر 50 عاما، واستغرقت 

اجراء هذه العمليات الضيوف الزائرون 
واخلبراء في مجال جراحات أورام الرأس 
والرقبة ومنهم البروفيسور أشوك شاه 
أميركي اجلنسية ويعمل مبركز السرطان 
العاملي بنيويورك، والبروفيسور جام بيير 

حنان عبدالمعبود
أعلن استشاري ورئيس قسم اجلراحة 
مبركز حس���ني مكي جمع���ة للجراحات 
املتخصصة د.مدحت عطيفة انه بدأ أمس 
االول االحد انطالق أنش���طة ورشة عمل 
جراحات الرأس والرقبة مبركز حس���ني 
مكي جمعة حتت رعاي���ة وزير الصحة 
د.هالل الس���اير وبدعم من وكيل وزارة 
الصحة د.ابراهيم العبدالهادي وبإشراف 
مدير مركز حس���ني مك���ي جمعة د.احمد 
العوضي، مشيرا الى ان اليوم األول بدأ فيه 
تقييم حاالت املرضى اكلينيكيا وحتديد 
العمليات الالزمة لهم، مبينا انه مت اعداد 
12 عملية كبرى ذات مهارات خاصة منها 
عمليات استئصال جذري للغدة الدرقية 
مع استئصال الغدد الليمفاوية املوجودة 
في الرقبة واملصاحبة للورم نتيجة لوجود 
سرطانات بالغدة باالضافة الى استئصال 
الغدد اللعابي���ة )الغدة النكافية، والغدة 

اللعابية أسفل الفك(.
وأضاف د.عطيفة انه سيش���ارك في 

)سعود سالم(م.سمير العصفور مفتتحا مؤمتر ومعرض الكويت الثاني للمستشفيات احلديثة

د.إبراهيم العبدالهادي


