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في تصريح على هامش المؤتمر الخليجي التاسع لألنف واألذن والحنجرة

العبدالهادي: مستشفى »زين« يستقبل 550 مريضًا يوميًا

رزان الروضان

د.هالل الساير

د.صالح فياز د.فوزييه د.مدحت عطيفة

طالبات األكادميية األميركية أثناء زيارتهن ملستشفى السيف

د.راشد الرشود متوسطا األطباء املشاركني باملؤمتر اخلليجي التاسع لألنف واألذن واحلنجرة

حنان عبدالمعبود
أكد الوكيل املساعد لشؤون 
اخلدمات الطبية االهلية بوزارة 
الصحة د.راش���د الرش���ود ان 
املؤمت���ر اخلليج���ي التاس���ع 
لالنف واالذن واحلنجرة الذي 
تستضيفه الكويت يعتبر من 
اجن���ح املؤمترات ف���ي وزارة 
الصحة، الفتا الى انه متخصص 
في نشر الوعي الصحي حول 
مشاكل االنف واالذن واحلنجرة 
على مستوى اخلليج، مشيرا 
الى انه مستمر ملدة ثالثة ايام 
س���يتم خالله اج���راء بعض 
العملي���ات اجلراحية لبعض 
احل���االت الصعبة في عدد من 

مستشفيات الكويت.
وأضاف في تصريح صحافي 
على هامش املؤمتر اخلليجي 
التاسع لالذن واالنف واحلنجرة 
العملي���ات اجلراحية  ان هذه 
سيقوم بها بعض االطباء من 
الدول االوروبية ودول مجلس 
التع���اون وه���ي متخصصة 
ف���ي القوقع���ة واالذن واالنف 

واحلنجرة.
م���ن جهته، اعل���ن رئيس 
اقس���ام االنف واالذن  مجلس 
واحلنجرة في وزارة الصحة 
د.خالد العبدالهادي ان مستشفى 
زين يستقبل 200 مريض يوميا 
في العيادات اخلارجية وفي قسم 
احل���وادث 350 مريضا يوميا، 
الفتا الى انه يتم اجراء ما يقارب 
30 عملية جراحية يوميا، كما 
لفت الى ان ه���ذه االحصائية 

املنظمة الذين بذلوا جهدا جبارا 
لتحقيق ذلك، مش���يدا برئيس 
اقس���ام االذن واالنف  مجلس 
واحلنجرة د.خالد العبدالهادي 

على جهوده الجناح املؤمتر.
واشار الى ان امراض االنف 
واالذن واحلنجرة منتشرة في 
دول مجلس التعاون بنس���بة 
اكبر من باق���ي الدول لوجود 
مس���ببات لها كزواج االقارب 
وغيرها من االسباب االخرى، 
داعيا الى الكشف املبكر لها عن 
طريق الفحوصات واالجراءات 

الالزمة.

من اخطاء العمليات وسيزيد من 
نسبة جناح العمليات.

العبدالهادي في  واض���اف 
تصريح صحافي خالل املؤمتر 
ان هذا املؤمت���ر يأتي تتويجا 
ملس���يرة التقدم والعطاء التي 
يعيشها بلدنا الكويت في جميع 
املجاالت العلمية بهدف االرتقاء 
بواقعنا الصحي واالجتماعي 
والعلمي، مشيرا الى انه يعتبر 
اثراء علميا مبشاركة اكثر من 
44 متحدثا ومتخصصا من دول 
التعاون  العالم ودول مجلس 
اخلليجي حيث يحتوي املؤمتر 

على 12 ورشة عمل متخصصة 
في االذن واالن���ف واحلنجرة 
والس���مع باالضافة الى ورشة 
زراعة الق��وقع���ة، متوقعا ان 
ال���زوار باجراء  يقوم االطباء 
اكثر م���ن 40 عملية جراحية 
في مستشفى العدان واجلهراء 
والفروانية وزين خالل اليومني 

القادمني.
ق���ال رئيس  من جانب���ه، 
اجلمعية اخلليجية لالذن واالنف 
واحلنجرة د.عبداملنعم الشيخ 
ان التنظيم لهذا املؤمتر انطلق 
قبل عامني من خ���الل اللجان 

خاصة مبستشفى زين فقط، 
مؤكدا ان معدل العمليات سنويا 
يصل الى اكثر من 6000 آالف 
املقابل يتم اجراء  عملية وفي 
نصف هذه العمليات سنويا في 
املستشفيات االخرى مثل العدان 

والفروانية واجلهراء.
وكش���ف عن طل���ب جهاز 
العملي���ات باملالح���ة والقيام 
العملية بحيث  اثناء  باالشعة 
يتم اجراء العملية واالش���عة 
اثناءها للتأكد م���ن جناحها، 
الفتا الى ان قيمة اجلهاز تبلغ 
مليون دينار، حيث انه سيقلل 

عطيفة خالل ندوة في »دار الفؤاد كلينك« بحضور خبير بريطاني زائر:

30 إلى 50% من أورام الكبد ناتجة عن سرطان القولون
حنان عبدالمعبود

اكد املدير الطب����ي لدار الفؤاد 
االطف����ال  استش����اري  كلين����ك 
البروفيسور محمد فتح اهلل ان دار 
الفؤاد كلينك في الكويت بالتعاون 
مع مستش����فى رويال فري بلندن 
وضعت برنامجا لالطباء الزائرين 
من اململكة املتحدة يتضمن زيارات 
دورية الستشاريني في التخصصات 
ذات م����ردود وفائدة على املرضى 
في الكويت، مشيرا الى ان البداية 
بزي����ارة االس����تاذ ف����ي اجلامعة 
واستشاري اجلراحة برويال فري 
د.جوبسبي فوزييه واملتخصص في 
اصابات الكبد والبنكرياس واملرارة، 
سواء االصابات العادية او الناجتة 

عن االصابة باالورام.
واضاف فتح اهلل في تصريح 
له على هامش الندوة التي اقامتها 
دار الفؤاد كلينك بفندق هوليدي ان 

اجلهاز الهضمي في جامعة القاهرة 
د.احمد نبيل، وستلي هذه الزيارة 
زيارات اخرى حيث قسم د.فوزييه 
الذين يحتاجون الجراء  املرضى 
جراحة س����واء ستجرى اجلراحة 
في الكويت باملستشفيات الكبرى 
التي بينها وبني دار الفؤاد كلينك 
اتفاقيات او التي حتتاج الى العالج 
في لندن، حيث هناك تس����هيالت 
عبر مكتب دار الفؤاد في الكويت 

للسفر للعالج بلندن.
واكد ان هناك العديد من الزيارات 
ضمن برنام����ج دار الفؤاد كلينك، 
حيث سيحضر قريبا االستاذ في 
ام����راض الدم د.س����تيف ماكنون 

وكذلك جراحون في التجميل.
واختتم فتح اهلل مهنئا صاحب 
الس����مو االمي����ر الش����يخ صباح 
االحمد وش����عب الكويت باالعياد 

الوطنية.
من جانبه، اوض����ح د.مدحت 
عطيفة ان الن����دوة تناولت عالج 
الناجت����ة عن  الثانوي����ة  االورام 
اورام القول����ون، وق����ال: ان هذه 
االورام نوليه����ا اهمي����ة خاصة، 
نظرا لكون العالج اجلراحي فيها 
انتشار  ان  الى  اساسيا، مش����يرا 
اورام الكب����د الناجتة عن االصابة 
بسرطان القولون واملستقيم نسبة 
االصابة بها تتراوح بني 30 و%50، 
وهي نسبة عاملية، مشيرا الى ان 
س����رطان القولون واملستقيم في 
الكويت يشغل املرتبة الثالثة بني 
االمراض السرطانية، مضيفا انه 
ليس مرضا نادرا. واشار د.عطيفة 
الى ان الطبيب الزائر قدم شرحا 

لطرق عالجية حديثة.

الساملية اول من امس بحضور عدد 
من االطباء من مختلف تخصصات 
امراض الكبد واالورام وعلى رأسهم 
استشاري ورئيس قسم اجلراحة 
مبركز حسني مكي جمعة د.مدحت 
عطيفة واالستشاري د.صالح فياز 

»ان الندوة تضمنت محاضرة حول 
اصابات الكبد باالورام التي حتدث 
نتيج����ة وج����ود اورام بالقولون 
واملستقيم، وقدم بعض العالجات 
احلديثة واالستئصال عبر موجات 
امليكرويف واملوجات احلرارية«.

اس����تمرت زي����ارة د.فوزييه 
ملدة يوم����ني وقام فيه����ا بفحص 
وتشخيص عدد كبير من احلاالت 
الت����ي مت عمل قائم����ة انتظار لهم 
عبر عيادة حتضيرية لالس����تاذ 
املس����اعد المراض الكبد وامراض 

افتتاح قسم التعقيم 
المركزي الجديد غدًا

حنان عبدالمعبود
اعلن مدي���ر ادارة العالقات 
العامة واالعالم بوزارة الصحة 
فيصل الدوس���ري عن افتتاح 
التعقيم املركزي اجلديد  قسم 
الذي س���يقوم وزي���ر الصحة 
د.هالل الس���اير بافتتاحه غدا 
الساعة 12.30 ظهرا، مبينا ان 
هذا يأتي تزامنا مع اعياد الكويت 
الوطنية، وقال ان هذا القسم هو 
صرح طب���ي تفخر به الوزارة 
كونه اكبر وأحدث مركز تعقيم 
على مستوى الشرق االوسط من 
حيث السعة والتجهيز ونظم 

ومعايير التشغيل.
وقال الدوسري في تصريح 
له: ان اهمية هذا القس���م بدأت 
عامليا مع ازدياد نشوء وظهور 
ب���ني املرضى  حاالت ع���دوى 
خاصة العدوى املكتس���بة في 
ب���دأ في  املستش���فيات، لهذا 
العاملي  الس���تينيات االهتمام 
بانشاء اقسم مركزية خلدمات 
التعقيم، وخالل السبعينيات 
تبلورت وبرزت اهمية استخدام 
وسائل متقدمة الجراء التطهير 

والتعقيم الطبي.

طالبات األكاديمية األميركية يزرن »السيف«
االطف����ال م����ن خالل عم����ل مثل 
التي  هذه احملاضرات والزيارات 
تتعلق بالتوعية الغذائية الصحية 
وتوعية االطفال بضرورة االعتناء 
باالس����نان وذلك للحصول على 

اجلسم السليم.
يذكر ان مستش����فى السيف 
عض����و ف����ي مجموعة ش����ركات 
املتحدة للخدم����ات الطبية ويعد 
من ابرز املستشفيات الرائدة على 
مس����توى الشرق االوسط، حيث 
يقدم املستشفى عدة خدمات منها 
اجلراح����ات التجميلية وجراحة 
الفكني، وتضم املستشفى مجموعة 
من العيادات الداخلية واخلارجية 
ومتتاز بأن لديها عيادة جراحة 
االطف����ال واملناظي����ر وجراح����ة 
العظام واملسالك البولية والنساء 
التشخيصية  والوالدة واالشعة 
وغيرها، وتتميز بتقدميها خدمة 
عالج ح����االت الطوارئ للبالغني 
واالطفال ويس����تقطب مجموعة 
منتقاة من االطب����اء واحملترفني 

في مجاالتهم.

مع اعداد التقاري����ر الدورية عن 
اعمال القسم. كذلك خص مكاتب 
خدمة املواطن مبتابعة اعطاء كبار 
السن وذوي االحتياجات اخلاصة 
األولوية في اخلدمات الصحية التي 
يحتاجونها منه����ا العالج وعمل 
التحاليل واالشعة وصرف االدوية، 
وكذلك استقبال شكاوى املراجعني 
وتسجيلها في سجل خاص واعطاء 
ايصال استالم عنها واتخاذ االجراء، 
وكذلك ارسال نسخة من الشكوى 
وما مت اتخاذه في شأنها الى القسم 
املعني إلجراء الالزم واعداد تقرير 
دوري عن الشكاوى وموافاة االدارة 

باملقترحات.
اما قسم الس����كرتارية فيتبع 
مدي����ر االدارة ويختص بتس����لم 
املراسالت وتس����جيلها ومتابعة 
اس����تكمال املعام����الت الوظيفية 
ومتابع����ة توفي����ر احتياج����ات 
االدارة وحفظ وتوثيق املراسالت 
والقرارات والتعاميم الوزارية. كما 
بني القرار تشكيل مجلس تنسيقي 
إلدارة خدمة املواطن برئاسة مدير 
االدارة وعضوية رؤساء االقسام 
باالضافة الى رؤساء مكاتب خدمة 

املواطن.

الغذائي بالنسبة للجسم الصحي 
الى ذلك عمل العديد من االنشطة 
الرياضي����ة كالتمارين الصحية 
لالطفال وعمل املسابقات وتقدمي 
الهدايا التي ساعدت على جتميل 

الزيارة والهدف منها.
م����ن جانبه����ا، اك����دت مديرة 
العالقات العامة والتس����ويق في 
مستشفى السيف رزان الروضان 
ح����رص املستش����فى على صحة 

مهام مكاتب خدم����ة املواطن في 
املناط����ق الصحية منها ان يكون 
حلقة الوصل فيم����ا بني مكاتب 
خدمة املواطن باملناطق الصحية 
وبني الوزارة كم����ا خصها بعدد 
من امله����ام منها االش����راف على 
مكاتب خدم����ة املواطن باملناطق 
الصحية واالعالن بشكل دوري 
ع����ن وجود مكات����ب للخدمة في 
املناطق الصحية واختصاصاتها 
وكيفية االتصال بها واخلدمات التي 
تقدمها للجمهور واجناز االعمال 
التي يكلف بها م����ن قبل االدارة 

استضاف مستشفى السيف 
احد اهم املستش����فيات اخلاصة 
في الكويت مجموعة من طالبات 
االكادميي����ة االميركي����ة للبنات 
للتعرف على املستشفى وحضور 
بعض احملاضرات الصحية، حيث 
قامت د.مها فرحات استشاري طب 
االطفال في مستشفى السيف بإلقاء 
محاضرة عن الهرم الغذائي املكون 
من خمس مجموعات اساسية وعن 
اهمية الرياضة البدنية للجسم، 
كم����ا قامت د.ش����انتال ش����رفان 
اختصاصي طب اس����نان اطفال 
وذوي االحتياجات اخلاصة بالقاء 
محاضرة عن ض����رورة تنظيف 
االس����نان واالعتناء بها لطالبات 

االكادميية.
حضر احملاض����رة عدد كبير 
من االطفال الذين امضوا ساعات 
ممتعة تنوع����ت بني الفحوصات 
الطبي����ة والترفي����ه والتوعي����ة 
الصحية، وق����ام احملاضرون في 
الن����دوة بتعري����ف االطفال بقيم 
الزيارة واهدافها وعن اهمية الهرم 

حنان عبدالمعبود
اصدر وزير الصحة د.هالل 
الساير قرارا يقضي باعادة ادارة 
خدم���ة املواطن بوزارة الصحة 
على ان تتبع وكيل وزارة الصحة 
د.ابراهيم العبدالهادي وتختص 
بذات االختصاصات حيث تعتبر 
مؤسس���ة عام���ة للتعامل مع 
اجلمهور على ان تتكون االدارة 
من عدة اقسام منها قسم الشكاوى 
ومتابعتها وقسم متابعة مكاتب 
خدمة املواطن باملناطق الصحية 

وقسم آخر للسكرتارية.
وخص الس����اير االدارة بعدد 
من املهام منها استقبال الشكاوى 
واملقترحات املقدمة وإرس����الها 
جلهات االختصاص كذلك تسهيل 
اجناز معام����الت املراجعني بعد 
التحقق من استيفاء املستندات 
املطلوبة، وكذلك متابعة االجراءات 
التي اتخ����ذت في س����بيل انهاء 
الشكاوى والرد على استفسارات 
املراجعني واع����داد االحصائيات 
الالزمة عن عمل القس����م واعداد 
الدورية عن سير عمل  التقارير 

القسم.
كما اكد الساير في قراره على 

كحلقة وصل بين المكاتب في المناطق الصحية والوزارة

الساير: إعادة تنظيم إدارة خدمة المواطنين 
الستقبال الشكاوى واستفسارات المراجعين

ندوة »معك«: رغبة األطباء
وراء فكرة تأسيس نقابة األطباء

أسامة دياب
أكد رئيس نقابة األطباء الكويتية د.حسني 
اخلب���از ان رغبة األطباء الش���باب في إثبات 
وجودهم وقدرتهم على حتقيق املستحيل كانت 
دافعا أساسيا لترجمة فكرة تأسيس نقابة األطباء 
الكويتية � املطروحة منذ أكثر من 30 عاما � على 
أرض الواقع، وتركيز االهتمام على فئة األطباء 
الشباب والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم املنسية 
من قبل أعضاء اجلمعية الطبية واالستشاريني 
املخضرمني، مشيرا الى ان نقابة األطباء الكويتية 
قد تأسست على أساس قانوني متني بعد موافقة 
جميع اإلدارات املعنية بوزارة الشؤون إضافة 
الى موافقة إدارة الفتوى والتشريع التي تأكدت 
من سالمة وصحة جميع إجراءات التأسيس مما 
ألزم وزير الشؤون االجتماعية والعمل إصدار 

قرار اإلشهار.
جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها خالل 
الندوة التي أقيمت مساء أول من امس في مقر 
مظلة العمل الكويتي »معك« بعنوان »مطالب 

األطباء«.
ولفت اخلباز الى تدخ���ل اجلمعية الطبية 
إللغاء إشهار نقابة األطباء منذ اللحظة األولى 
لإلعالن عنها خش���ية ان تسحب البساط من 
حتتها، وهذا ما ظهر في طلب اجلمعية لتعديل 
إشهارها لنقابة وهذا ما مت رفضه من قبل وزارة 

الشؤون.

من جهت���ه، أك���د استش���اري جراحة املخ 
واألعصاب والعمود الفقري د.هش���ام اخلياط 
ان التعليم ضرورة ملحة عند وضع اي سياسة 
مستقبلية للصحة وذلك من أجل اللحاق بركب 
التقدم الطبي، معربا عن أسفه الهتمام املسؤولني 
الطبية، متناسني  بالكويت باملباني واألجهزة 
ان الطبيب الكويتي هو الالعب األساس���ي في 

التنمية الصحية.
وأوضح اخلياط انه على الرغم من التزايد 
املطرد في السكان خالل العقود الثالثة املاضية، 
إال ان هن���اك تناقصا واضحا في أعداد األطباء 
املبتعثني لتكملة تعليمهم وتدريبهم باخلارج، 
مشيرا الى ان األطباء الكويتيني يشكلون أقل 
من 2 من ألف من اجمالي عدد السكان وأقل من 
20% منهم حصل على تدريب متخصص سواء 
محلي أو دولي، الفتا الى ان 120 طبيبا وطبيبة 
من خيرة ش���باب الكويت يتخرجون كل عام، 
يعانون من الرسوب الوظيفي بسبب غياب خطة 
واضحة لتوفير مقاعد تدريبية محليا وعامليا، 
مشددا على غياب الشفافية ومعايير موضوعية 
للقبول في البرامج احمللية، مطالبا بتش���كيل 
هيئة صحية تقوم باختي���ار الطالب النابهني 
وتتولى اإلنفاق عليهم ومساعدتهم للحصول 
على البعثات الدراسية دون تدخالت سياسية، 
باإلضافة الى إجراء توأمة مع اجلامعات الطبية 

للسماح بقبول من 20 – 30 طالبا سنويا.


