
االثنين 14 مارس 2011 15محليات
لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المجتمع

مستشفى السيف يفتتح 
وحدة طب وجراحة العيون

افتتاح مركز تعليم »مكجيل 
الكندي« بمستشفى األمراض 

الصدرية 15 الجاري

 أعلن المركز الصحي لجامعة »مكجيل« الكندية عن 
افتتاح »مركز تعليم مكجيل« بمستشفى األمراض الصدرية 
في الكويت في 15 مارس الجاري بحضور رئيس مجلس 
النواب الكندي وسفير كندا لدى البالد وعدد من مسؤولي 

وزارة الصحة الكويتية.
وقال مدير مشروع تطوير الخدمات الطبية والتمريض 

 بمستش���فى األم���راض الصدري���ة د.كام���ران الري في 
بيان صحافي امس ان المركز س���يكون األول من نوعه 
ف���ي منطقة الخليج م���ن حيث خل���ق أداة اتصال بين 
اختصاصيي الرعاية الصحية حول العالم بغية تقديم 
علوم ومهارات متطورة لفري���ق عمل »المركز الصحي 

لجامعة مكجيل«.

يذكر أن مستشفى السيف 
عضو في مجموعة ش���ركات 
املتحدة للخدمات الطبية ويعد 
الرائدة  أبرز املستشفيات  من 
على مستوى الكويت والشرق 
األوسط حيث يقدم املستشفى 
عدة خدم���ات منها اجلراحات 
الفكني  التجميلي���ة وجراحة 
وجراحة العظام التي تتضمن 
عمليات تلبيس وتغيير مفاصل 
الركب���ة ويضم املستش���فى 
مجموعة من العيادات الداخلية 
واخلارجية وميتاز بأن لديه 
عيادة جراحة األطفال واملناظير 
وعيادة املسالك البولية وعيادة 
النس���اء والوالدة واألش���عة 
التشخيصية وغيرها، ويتميز 
بتقدميه خدم���ة عالج حاالت 
الط���وارئ للبالغني واألطفال 
ويس���تقطب مجموعة منتقاة 
م���ن األطب���اء احملترفني في 

مجاالتهم.

حول األطفال � عمليات تصحيح 
االبصار بالليزر.

من جانبها أش���ادت مديرة 
التس���ويق والعالقات العامة 
ملستشفى السيف اآلنسة رزان 
الروضان باخلبرة العالية التي 
يتمتع بها د.محمد عاطف في 
مجال ط���ب وجراحة العيون 
وتأتي ه���ذه اخلطوة من باب 
حرص مستشفى السيف على 
تطوير خدماته الطبية للوصول 
إلى املعايير الصحية العاملية 
عن طريق استقطاب الكفاءات 
الطبية وتوفير أحدث األجهزة 

والتقنيات الطبية.
افتتاح وحدة  أن  وأضافت 
طب وجراحة العيون يعد إضافة 
ممتازة للخدمات الطبية التي 
يقدمها مستشفى السيف حيث 
أنها تق���وم بتلبية احتياجات 
وع���الج ش���ريحة كبيرة في 

املجتمع.

النجاح���ات املتكررة  بعد 
 واخلدم���ات املتط���ورة ف���ي 
املج���ال الصحي ملستش���فى 
»السيف« أحد أهم املستشفيات 
اخلاصة ف���ي الكويت فقد مت 
افتتاح قس���م ط���ب وجراحة 
العيون في مستشفى »السيف« 
حتت إشراف استشاري طب 
 وجراح���ة العي���ون � زمي���ل 
جامعة لويزيان���ا األميركية 
األستاذ د.محمد صالح الدين 

عاطف.
ويقدم قسم طب وجراحة 
العيون في مستشفى »السيف« 
الكثير من اخلدمات ومنها عالج 
أمراض الش���بكية واجلس���م 
الزجاجي بأحدث أجهزة الليزر 
وحقن اجلسم الزجاجي � فحص 
الشبكية والعصب البصري مع 
عمل األشعة املقطعية والتصوير 
بالفلورسني للتشخيص املبكر 
ملضاعفات الس���كري وضغط 
ال���دم على الش���بكية � عالج 
اجللوكوما احل���ادة واملزمنة 
بالليزر � عالج عتامات احملفظة 
اخللفية »م���ا بعد الكتاركت« 
بالياج ليزر � جراحة س���طح 
العني والكتاركت واجللوكوما 
الدمع���ي واجلفون  والكيس 
وحول األطفال � فحص مجال 
االبصار بالكمبيوتر »الكشف 
املبكر عن اجللوكوما« ويعتبر 
أحدث جهاز في الكويت � الكشف 
باملوجات فوق الصوتية � كشف 
الطبية والعدسات  النظارات 
الالصقة � عالج ومتابعة حاالت 

رزان الروضان د.محمد صالح الدين

شاركت في ماراثون المشي الثالث في »تعليمية العاصمة«

عبداهلل: »نيو االنترناشيونال كلينك« تسعى 
إلى زيادة الوعي الصحي بين المواطنين

 شاركت عيادة »نيو االنترناشيونال كلينك« بالتعاون مع روضة 
الشامية في ماراثون املشي الثالث في منطقة العاصمة التعليمية حتت 
ش����عار »نبيها حركة ورشاقة«، بحضور ومشاركة املسؤولني ومديرة 
املدرس����ة وبعض أولياء أمور الطالبات، وتأتي تلك الرعاية جتس����يدا 
للمسؤولية االجتماعية جتاه مختلف فئات املجتمع، ومشاركة في زيادة 
الوعي الصحي لدى أبن����اء الكويت من الطالب والطالبات في مختلف 
املراحل التعليمية. وصرحت مديرة التسويق والعالقات العامة رحيمة 
عبداهلل أن عيادة »نيو انترناشيونال كلينك« قامت بإجراء الفحوصات 
الطبية للطالبات والهيئة التدريس����ية باملدرس����ة للضغط والسكري 
والكوليسترول، من خالل الطاقم الطبي للعيادة، موضحة أن اإلقبال 
على إجراء هذه الفحوصات كان متميزا شارك فيه العديد من أولياء أمور 
الطالبات الذي تواجدوا في هذا املاراثون، إضافة إلى احلضور من منطقة 
العاصمة التعليمية والذين أشادوا بهذه املبادرة من جانب العيادة، حيث 
قام الطاقم الطبي بتوجيه العديد من النصائح واإلرش����ادات الصحية 
واالستشارات الطبية لكل احلضور في املعرض، موضحني لهم أهمية 
اتباع الس����لوكيات الصحية السليمة للمحافظة على صحتهم العامة. 
كما قامت أخصائية التغذية باإلجابة عن كل استفس����ارات احلضور، 
موضحة لهم العادات الغذائية السليمة وأهميتها في بناء اجلسم السليم، 
وضرورة البعد عن السلوكيات الغذائية الضارة بالصحة، خاصة في 
ظل اإلقبال املتنامي على الوجبات الس����ريعة واألضرار التي ميكن أن 
تصيب اإلنسان نتيجة هذه الوجبات، مؤكدة لهم أهمية الغذاء املتوازن 
واملتضمن كل العناصر الغذائية التي يحتاجها اجلسم، خاصة في مراحل 
النمو املختلفة، والقت هذه اإلرشادات والنصائح استحسان احلضور.  
وأك����دت عبداهلل أن عيادة »نيو انترناش����يونال كلينك« لديها تصور 
مستقبلي لإلسهام في التوعية الصحية لكل املواطنني من خالل تقدمي 
املشاركة في األنشطة املختلفة لتقدمي النصائح واإلرشادات الصحية، 
حرصا منها على صحة وسالمة املجتمع الكويتي وتفعيال ملبدأ املشاركة 

املجتمعية واإلسهام في تنمية وتطور املجتمع.

عيادة »نيو االنترناشيونال كلينك« مشاركة في املاراثون بطاقم وبروشورات

فحوصات للمشاركني قبل املاراثون


