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 د.هالل الساير

 د.عارف السويفي

 د.هشام صالح 

 إحدى اجلراحات املتخصصة منال عمر

 مستشفى السيف ينجز أكثر من ١٥٠٠ 
عملية جراحية ناجحة العام الماضي

 «طيبة» يستضيف خبيرًا متخصصًا
  في الجراحات الخاصة بالرجال وجراحة الليزر

الطبيب الزائر بحسب عقده مع 
مستشفى السيف اكثر من زيارة 
اجنز خاللها عمليات جراحية 

كبرى منها عمليات السمنة.
  يذكر ان مستشفى السيف 
هو احد املستشفيات التابعة 
للشــــركة املتحــــدة للخدمات 
الطبية، ويضم املستشــــفى 
مجمـــوعة من العيادات الداخلية 
واخلارجية، وميتاز بأن لديـــــه 
اول مركـــز بالقطاع اخلاص 
لـــجراحة الوجه والفم والفكــني 
واالســــنان، فضال عن جــراحة 
االطفـــال واملناظير، كما يضم 
اقســــاما اخرى وهي جراحة 
العظام، واملســــالك البولية، 
والنســــاء والوالدة، واالشعة 

التشخيصية وغيرها.
  ويتميــــز بتــقدميه خدمة 
عالج حـــاالت الطوارئ احلرجة 
للبالغني واالطفال، ويستقطب 
مجموعة منتــــقاة من االطباء 
احملــــترفني في مجاالتهم السيما 
توافر احدث االجهزة الطبية. 

البروفيسور ميشيل جارنيه 
 MSMC رئيس قسـم اجلراحة في
بوالية ميامي االميركية واحلائز 
على اجلائزة السنوية الفضل 
االطباء فــــي الواليات املتحدة 
االميركية منذ ٢٠٠٦ حتى ٢٠١٠، 
وذلك للمساهمة في التخفيف 
من معاناة املصابني بأمراض 
السمنة في الكويت والتي تصل 
نسبتهم الى نحو ٧٠٪ اذ اجرى 

 أعلن مستشفى السيف عن 
امتامه الكثر من ١٥٠٠ عملية 
جراحيــــة ناجحة من دون اي 
مضاعفــــات او وفيات، والتي 
قدمت من قبــــل امهر االطباء 
في تخصصاتهم، كما استقبل 
املستشفى عمليات الطوارئ 
على مدار العــــام وفق احدث 
اصول الرعاية الصحية املتبعة 

عامليا.
  وقال مدير ادارة العمليات 
اجلراحية ورئيس قسم التخدير 
والعناية املركزة وعالج األلم 
د.هشــــام صالح في تصريح 
صحافي امس ان مستشــــفى 
السيف الذي يعد تابعا للشركة 
املتحدة للخدمات الطبية، وان 
العمليات التي اجريت في موقع 
املستشفى، مبنطقة الساملية، 
تنوعت ما بني عمليات كبرى 
وصغرى وما هو بسيط وآخر 
مســــتعص، واضاف د.صالح 
ان احصائيات املستشفى التي 
صدرت اخيرا تظهر ان نحو ٤٠٪ 
من احلاالت التي تعامل معها 
الطاقــــم الطبي كانت عمليات 
جراحات كبرى شملت: اجلهاز 
الهضمــــي، وعالج الســــمنة، 
والتجميل، واالطفال، والنساء 
والتوليــــد، واالنــــف واالذن 
واحلنجرة، والوجه والفكني، 
واملســــالك البولية، فضال عن 

العظام.
  واوضــــح ان املستشــــفى 
مزود بأحــــدث النظم املتبعة 
في غــــرف العمليات العاملية 
اخلاصة باجــــراء اجلراحات 
باملنظار وهو ما ال يتوافر في 
املستشــــفيات اخلاصة حتى 
اآلن، بحسب معلوماتنا، وتضم 
غرفــــة العمليات ايضا احدث 
التجهيزات الطبية وفق اعلى 
املعايير الطبية احلديثة، وهو 
ما يســــاعد على تقدمي خدمة 
طبية مريحة للمرضى تخفف 
من معاناتهم وآالمهم وتزيل 
عن كاهلهم شدة وطأة املرض 

وتداعياته.
  وذكر ان املستشفى استقبل 
رائد جراحة الســــمنة بالعالم 

التســـويق   أعربـــت مديـــرة 
والعالقات العامة لدى مستشـــفى 
طيبة والعيادات التخصصية التابعة 
له فرعي الفنطاس والفروانية منال 
عمر عن ســـعادتها بزيـــارة أكبر 
اخلبراء املتخصصني باجلراحات 
اخلاصة بالرجال وجراحة الليزر في 
برلني االستشاري د.عارف السويفي، 
وذلك في الفترة من ٢٠١١/١١/٢٩ الى 
٢٠١١/٢/٦. حيـــث يشـــتهر بخبرة 
طويلة مختصة بعالج البروستاتا 
بالليزر وتبخيـــر البالزما بأحدث 
الطـــرق العلمية وهي طريقة آمنة 
القلب والســـكر وسيولة  ملرضى 
الدم، ومن املمكن اجرائه بالتخدير 
اليوم  أو املوضعي كجراحة  العام 
الواحد، وال يؤثر العالج على القدرة 
اجلنســـية، باالضافة الى عمليات 
تكبير االعضاء التناسلية للرجال 
العلمية احلديثة  الطـــرق  بأحدث 
وإصالح اعوجاج القضيب وتركيب 
االجهزة التعويضية ملرضى الضعف 
القذف السريع  اجلنســـي وعالج 

 الساير عدل في بعض بنود قانون العمل بمهنة الصيدلة وتداول األدوية

 «الصحة» بحاجة إلى ٦٠ إخصائي عالج طبيعي لسد النقص 
 حنان عبد المعبود

  اصدر وزير الصحة د. هالل 
الساير قرارا يقضي بتعديل بعض 
البنود في قانون العمل في مهنة 
الصيدلة وتداول األدوية، ومنها 
املدة الزمنية للخبرة وهي ثالث 
سنوات بعد التخرج كمدة للخبرة 
املطلوبة للحصول على ترخيص 
مزاولـــة املهنـــة للصيادلة غير 
الكويتيني، كما استثنى خريجي 
كلية الصيدلـــة ومزاولي مهنة 

الدعاية الصيدالنية من القرار.
  وفي قرار آخر ضم الســـاير 
رئيس املكتـــب الفني في إدارة 
التراخيص الصحية علي الشمالي 

إلى عضوية جلنة أعمال التفتيش 
والرقابة واملتابعة امليدانية على 
الطبية  املستشـــفيات واملراكز 
واملستوصفات الصحية والعيادات 
الطبية في  اخلاصة واجلهـــات 
القطاع اخلاص. كما عهد للوكيل 
املساعد للشؤون الفنية باإلضافة 
لعملـــه القيام مبهام مدير معهد 
الطبية  الكويت لالختصاصات 
حلني عودة د. عبداللطيف البدر، 
كما عهد في قـــرار آخر للوكيل 
املساعد لشؤون اخلدمات الطبية 
األهلية د. راشـــد الرشود حلني 

عودة د. قيس الدويري.
  ومن جانـــب آخر، أكد وكيل 

وزارة الصحة املساعد لشؤون 
اخلدمـــات الطبية املســـاندة د. 
قيس الدويري أن مشروع نقل 
مستشـــفى مبـــارك الكبير إلى 
كلية الطب مازال يخضع للجان 
التنسيق بني وزارة الصحة وكلية 
الطب مبينا أن هناك آليات عمل 
يتم تدارسها بني طرفي الصحة 

وكلية الطب.
  واضاف الدويري في تصريح 
صحافي أننا نسعى إلى تطوير 
وتوسيع قطاع املختبرات العامة 
وتعزيزها بالكوادر الفنية فضال 
عـــن عمـــل تطوير شـــامل في 
مرافقها الصحيـــة على اعتبار 

أنها من املرافق املهمة للخدمات 
الصحية.

  واعلـــن عن العمـــل لتعزيز 
النواقص املوجـــودة في كوادر 
الطبيعي  العـــالج  اخصائيـــي 
مشيرا إلى أننا نركز حاليا على 
سد النواقص املوجودة في قطاع 
العالج الطبيعي وأننا في طور 
التعاقد مع فنيني في حالة توافر 
الدرجات، مبينا أننا في الوقت 
احلالي نحتـــاج لـ ٦٠ اخصائي 
عالج طبيعي وذلك ليتماشـــى 
مـــع التطـــورات التـــي تتم في 
الطبيعي في  العـــالج  قطاعات 

املستشفيات. 

وضيق مجرى البول،.
  وأفادت منال عمـــر بأنه قد مت 
افتتاح أول مركز طبي ملؤسســـة 
أندروكير االملانية ببرلني في الشرق 
االوســـط في مجال طب املســـالك 
البولية للرجال والنساء واالطفال 
منذ االول مـــن يناير ٢٠١١ في مقر 
مستشفى طيبة في منطقة صباح 

الســـالم، حيث تعتبـــر اندروكير 
الكويت اشمل مركز للعالج بالليزر 
في املنطقة من دون ألم أو مضاعفات، 
وتتم ادارة املركز من قبل مستشفى 
طيبة احلاصل على شهادة االعتماد 
الدولي في جودة الرعاية الصحية من 
 .JCIA قبل اللجنة الدولية املشتركة
ويشرف على املركز طبيا د.عارف 

السويفي استشاري جراحة املسالك 
البولية وأحد أكبر خبراء جراحة 
الليزر ببرلني كما تستعني اندروكير 
الكويت بعدد من االساتذة اخلبراء 
االملان مثل د.كنول من املستشفى 
التعليمي جلامعة تيوبنجن وكذلك 
د.أنستيسياديس من جامعة هانفور 
وكذلك د.زخارياس من املستشفى 

التعليمي جلامعة برلني كما يفخر 
املركز بوجـــود د.ايهاب املالح من 
جامعـــة االزهر وكذلك د.حســـام 
هارون من جامعـــة طنطا كدعامة 
قوية للفريق الدائم في املركز، وبذلك 
ميكن تقـــدمي كل أنواع اجلراحات 
البولية للرجال  املتقدمة للمسالك 

واالطفال على حد سواء.
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