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حنان عبد المعبود
شدد استشاري اجلراحة د. 
محمد اجلاراهلل على ضرورة 
التعلم اجليد الجراء عمليات 
املناظي���ر عبر ثق���وب جدار 
البط���ن، الفتا ال���ى صعوبة 
ادائها، نتيجة لوجود ثقوب 
الى  متالصق���ة مما ي���ؤدي 
احتكاكها وصعوبة حركتها، 
وأش���ار الى أن هذه اجلراحة 
تعد األفضل خاصة من الناحية 

اجلمالية.
وقال اجلاراهلل في كلمة له 
خالل ورشة العمل التي نظمها 

مركز اجلار اهلل االملاني التخصصي، بالتعاون 
مع مستشفى هادي، والتي دارت حول جراحة 
الثقب الواحد والثقوب املختزلة في عمليات 
السمنة، ان اجلراحة قللت من مضاعفات االالم 
بعد العملية والتهاب اجلروح والفتاق باالضافة 

الى تقليل فترة املكوث في املستشفى.
واضاف ان اجلراحة كانت تؤدى في السابق 
من خالل جرح كبير في البطن ثم ظهرت جراحة 
املناظير عبر ثقوب في جدار البطن والتي قللت 
من تلك املضاعفات كثيرا ثم استمر اجلراحون 
في تقلي���ل عدد الثقوب للحصول على افضل 
ناحية جمالية الى ان جاءت هذه املرحلة حيث 
يتم اجراء بعض العمليات من خالل ثقب واحد 

او ثقبني في بؤرة السرة ولذلك 
س���ميت جراحة ثقب السرة 
وتتم من خاللها عدة عمليات 
مثل التكميم والزائدة الدودية 

واملرارة.
وأكد اجلار اهلل أن برنامج 
العمل يتضمن اجراء  ورشة 
الس���منة  عملي���ات جراحة 
ان���واع صمامات  مبختل���ف 
الثق���ب الواح���د املطاطي���ة 
واملعدني���ة واجليالتيني���ة، 
والت���ي يتخللها تدريب على 
اس���تخدام ه���ذه الصمامات 
وادواتها املطورة، مش���ي��را 
الى انه عقد ندوة في فندق كوستا ديل سول 
بالشعب البح��ري، حاضر فيها البروفيسور 
الفرنسي ايلي شويارد رئيس اجلمعية االوروبية 
جلراحة املناظي��ر من خالل الثقوب الطبيعية، 
ورئيس قس���م اجلراحة مبستشفى بويسي 
سانت جيرمان في باريس، وال��ذي يتط��رق 
الى اخر البروتوك��والت املعتمدة واالرشادية 
جلراحة الس���من���ة في دول االحتاد االوروبي 
والت��ي بالتأكيد س���تثري التجربة الكويتية 

الكبيرة جلراح���ة السمن��ة.
وتابع: ستكون هذه الورشة والندوة خطوة 
لتطوير جراحة الس���منة وايصال كل ما هو 

حديث باملجتمع الطبي للكويت.

المواساة الجديد أقام دورة تدريبية عن أمراض قلب األطفال
أبوش�عبان: العيوب الخلقي�ة أغلبها وراث�ي وعملياتها تتالش�ى آثارها بع�د وقت قصير

الفودري: بدء توسعة مركز سلمان الدبوس ألمراض القلب

العمر: تأجيل انتخابات »الطبية« سيعيد األمور إلى نصابها
توجهت نقابة األطباء الى جميع االطباء بالتهنئة على احلكم القضائي 
الصادر بتأجيل موعد انتخابات اجلمعية الطبية الكويتية وإجرائها وفقا 

للوائح والنظم الصحيحة املتعلقة بانتخابات اجلمعيات األهلية.
وقال أمني سر نقابة األطباء الكويتية د.عثمان العمر ان الهيئة اإلدارية 
احلالية للجمعية الطبية الكويتية ارتكبت مخالفات الئحية في إجراءات 
اإلع����الن عن موعد االنتخابات ومبا يخالف قانون جمعيات النفع العام 
املتبعة باالنتخابات، مما يستوجب عليها فتح باب الترشيح مجددا واإلعالن 
ع����ن ذلك بالصحف اليومية وإعادة إج����راء جميع إجراءات االنتخابات. 
وأضاف د.العمر أن نقابة األطباء الكويتية قطعت على نفس����ها وعدا � 
وعبر رئيس مجلس إدارتها � في ندوة مطالب األطباء التي أقيمت بتاريخ 
19 فبراي����ر املاضي مبقر منظمة العمل الكويتي )معك( لوقف انتخابات 
اجلمعية الطبية التي كانت مقررة في 2011/3/2، مش����يرا إلى أنه وفور 
انتهاء الندوة قامت نقابة األطباء بالتوضيح للزمالء الذين قدموا الطعن 
في احملكمة الكلية وكشفت بعض »الثغرات القانونية« واملخالفات التي 

ارتكبها مجلس إدارة اجلمعية الطبية، وأكدت لهم أن تأجيل االنتخابات 
وفتح باب الترش����يح لن يكون عن طريق وزارة الش����ؤون، بل يجب أن 
يتم عن طريق رفع الدعوى القضائية »بالشق املستعجل« حلني البت في 
موضوعها، وهو ما مت بالفعل. واستطرد د.العمر قائال: تأجلت االنتخابات 
وأوفت نقابة األطباء بوعدها الذي قطعته على نفسها لألطباء، مضيفا 
أن هذه الدعوى القضائية ستعيد األمور إلى نصابها الصحيح وستعمل 
على حتقيق الهدف املرجو من هذه االنتخابات بتوسيع قاعدة املشاركة 
الطبية ولكي يعيش األطباء أجواء هذا العرس الدميوقراطي بطريقة تليق 
بسمعة ومكانة األطباء بدولة الكويت. ونفى اإلشاعات التي ترددت بأن 
نقاب����ة األطباء قامت بكل ذلك لكي تخوض انتخابات اجلمعية مؤكدا أن 
أعض����اء النقابة »لم ولن« يفكروا في خوض انتخابات اجلمعية الطبية 
ألنهم مقتنعون بأنهم سيتشرفون بتمثيل األطباء بعد احلكم القضائي 
الذي سيصدر � وبإذن اهلل � لصاحلهم بالدعوى املرفوعة من رئيس نقابة 

األطباء ضد وزير الشؤون االجتماعية والعمل.

حنان عبدالمعبود
أعلن مدير منطقة االحمدي الصحية 
د.فهد الفودري عن بدء مشروع توسعة 
مركز سلمان العبداهلل الدبوس المراض 
القلب، مشيرا الى ان هناك مرحلة ثالثة 
تقدر قيمتها ب� 53 مليونا النش����اء مركز 
لالموم����ة والطفولة، مبينا أن هذا املركز 
يتكون م����ن 11 دورا بكامل اخلدمات من 
عمليات واطفال خ����دج ووالدة وعناية 
مرك����زة، كما بني أن هن����اك برنامج عمل 
للتأهيل الكام����ل وبعضها جزئي خاص 

مبراكز الرعاية االولية.

وق����ال د.الفودري � في كلمة له خالل 
احلفل الذي اقيم مبناسبة مرور عام على 
افتتاح مركز س����لمان الدبوس المراض 
القل����ب � اننا نحتفل بهذا الصرح الطبي 
املتميز والذي اصبح من افضل املراكز في 
املنطقة، مضيفا انه مت توظيف اكفأ االطباء 
واختصاصيي وفنيي امراض القلب، والذين 
قاموا بتقدمي اخلدمات املتكاملة واملميزة 
للمرضى داخل املنطقة وخارجها، متمنيا 

ان يستمر هذا العمل بتطور مستمر.
م����ن جانبه، قال مدير مركز س����لمان 
الدبوس المراض القلب د.مصطفى رضا 

ان املركز استقبل خالل العام املاضي اكثر 
من 20 الف مراجع في العيادات اخلارجية 
ومت عالج اكثر من 2000 حالة في العناية 
املرك����زة واالجنحة وتركي����ب ما يقارب 
الثالثني منظما وصاعقا للقلب، مش����يرا 
الى ان املركز اجرى اكثر من 1000 عملية 
قسطرة تشخيصية و500 عملية عملية 
قسطرة عالجية وما يقارب ال� 100 عملية 

قلب مفتوح خالل عام.
وبني رض����ا ان املرك����ز يحتوي على 
سبعني سريرا مقسمة على وحدة العناية 
املركزة واجنحة القلب واجلراحة وغرفتني 

للقسطرة القلبية وغرفتني لعمليات القلب 
املفتوح باالضافة لعيادات القلب املختلفة، 
موضحا ان توافر جمي����ع اخلدمات في 
املكان نفس����ه أدى ال����ى التقليل من مدة 
تواجد املريض في املستشفى الى النصف 
مما يؤدي ال����ى توفير املوارد على املدى 
الطويل، مشيرا الى انه سيتم ادخال خدمات 
جديدة الى املركز في املستقبل القريب، 
كم����ا أكد على توافر جميع خدمات عالج 
امراض القلب في مركز سلمان الدبوس 
للقل����ب دون احلاجة لنق����ل املريض الى 

مراكز اخرى.

حنان عبدالمعبود
نّظم مستشفى املواساة اجلديد 
دورة تدريبية ألطباء املستوصفات 
اخلاصة واملراكز الطبية في مجال 
أمراض قلب األطفال، والتي بدأت في 
التاسعة من صباح أمس واستمرت 
حت����ى الواحدة ظه����را، وقد منح 
األطباء املش����اركون في الدورة 4 
نقاط للتعليم املس����تمر من معهد 
الكوي����ت لالختصاصات الطبية. 
ويأتي هذا في اطار دعم املستشفى 
الدائم واملس����تمر لزيادة التوعية 
الطبية وخاصة في املجاالت الدقيقة 

واملتخصصة.
التدريبية  ال����دور   وتضمنت 
خم����س محاضرات اهتمت األولى 
منها بتناول العيوب اخللقية في 
قلب األطفال، وكيفية اكتش����افها 
وعالجها، ام����ا احملاضرة الثانية 
فكانت عن س����ونار القلب للطفل 
الطبيعي حيث مت خاللها تعريف 
األطباء بكيفية التعرف على القلب 
اخلالي من األمراض والتشوهات عن 
طريق السونار، وتناولت احملاضرة 
الثالث����ة التعريف بأمراض القلب 

بتجنب اخلوف من مراجعة اطباء 
األطفال حيث ان عالج قلب األطفال 
التطور  يش����هد طفرة كبيرة في 
التقن����ي واملعلوماتي، وأوضحت 
ان عيوب القلب في السابق كانت 
تعالج عن طريق التدخل اجلراحي، 
اما اآلن فاغلب احلاالت يتم عالجها 

من خالل القسطرة.
املواساة  يذكر ان مستش����فى 
اجلديد يحرص دائما على املساهمة 
في التنمية العامة للمجتمع احمللي 
الذي ينتمي اليه وتعمل به وتؤكد 
على ان متكني املجتمع احمللي من 
االطالع على املواضيع واالجراءات 
والتطورات الطبية احلديثة والتي 
تثب في عمق املجتمع والتزال من 
أولويات هذا املستشفى، وقد قام 
ايام للوعي  املستش����فى بتنظيم 
الصحي غطت أكثر من 20 موضوعا 
من خالل 22 نش����اطا ومحاضرة 
وشملت موضوعني حول »صحة 
األم والطفل« و»الربو« و»السكري« 
و»صحة البروستات« وغيرها من 
املواضيع الصحية املتعلقة بصحة 

املجتمع.   

التي يصاب بها الطفل الطبيعي بعد 
الوالدة وركزت احملاضرة الرابعة 
على س����ونار القلب للطفل الذي 
يعاني تشوهات وعيوبا خلقية في 
قلبه وكيفية اكتشاف هذه العيوب، 
ال����دورة باحملاضرة  واختتم����ت 
اخلامس����ة والتي تناولت شرحا 
مستفيضا الستخدام القسطرة في 

عالج الكثير من أمراض القلب لدى 
األطفال.

بإلق����اء احملاضرات  وقامت 
استشارية طب األطفال وأمراض 
قل����ب األطفال في مستش����فى 
املواساة اجلديد د.لولو أبوشعبان 
بالتعاون مع استشاري أمراض 
قلب األطفال في مستشفى الصدر 

د.جون سليفان.
م����ن جانبه����ا، أك����دت د.لولو 
أبوش����عبان في تصريح صحافي 
ان العيوب اخللقية لألطفال أغلبها 
وراثي والعمليات اجلراحية اخلاصة 
بها أغلبها ايضا عبارة عن فتحات 
صغيرة تتالش����ى آثارها بالكامل 
بعد وقت قصير، لذا نصحت اآلباء 

في إطار دعم المستشفى لزيادة التوعية بالمجاالت الدقيقة

د.عثمان العمر

)كرم ذياب(د.لولو أبوشعبان ود.جون سليفان خالل الدورة

جانب من االطباء احلضور خالل ورشة العمل

مبنى مركز سلمان الدبوس ألمراض القلب د.فهد الفودري وعصام الدبوس ود.مصطفى رضا يضعون حجر األساس

د.محمد اجلار اهلل

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

< 2 غرفة نــوم و�صالة ومطبخ و2 حمام 
 تكييف و�صتاليت مركزي مع مواقف �صيارات 

< يتوفر �صقق ت�صلح ملكاتب و�صالونات

�شقــق جــديــدة للإيجـــار

 99611530&
ال�شاملية - قطعة 12 - �شارع اأبوذر الغفاري بجوار ماكدونالدز

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�شتري الأثاث الم�شتعمل
�شـركـة النور�س

67711835

وصح���ة  صحت���ك  أج���ل  م���ن 
عائلتك خزانات الكوثر خالية 
) الس���امة   ( الف���وم  م���ادة  م���ن 

قارن مع اخلزانات األخرى

> م���ن البول���ي ايثل���ن النقي
م����ل��م  18 ط���ب���ق���ات   4  <
واح�������دة ق���ط���ع���ة  ق�����ال�����ب   <
والطحالب البكتيريا  ضد   <
والرفع التوصيل   خ����دمة   <

خـزانــات الكــوثـــر

حولي ت  / 22612600- 65811747

خصم خاص
مبناسبة

 العيد الوطني

صناعة سعودية
كفالة  تبديل7 سنوات

TUV
CERT
ISO 9002

معتمــــد 

عــامليــــــــًا

�صيانة التكييف املركزي
 غ�صاالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �صاعة

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

فر�صة ا�صتثمارية

للبيع اأر�ش ا�صتثمارية 
يف جليب ال�صيوخ

قطعة 15 �شارع واحد امل�شاحة 686م. 

فيها خمطط جديد 9 اأدوار .

ت: 99166407 اأبو خالد

تعديل الكيان القانوين
تقدم :  1- ح�صنــه مطلــق را�صــد املطريي

              2- عبداهلل �صعد عبداهلل املطريي

اأ�صحــاب �صـركـة / احل�صناء الدولية للتجارة العامة.
بطلب اإىل اإدارة ال�شركات بوزارة التجارة: 

تعديل الكيان القانوين لل�شركة من ت�شامنية اإىل ذات م�شئولية حمدودة.  

يرجى ممن له اعرتا�ض ان يتقدم لالإدارة املذكورة خالل �شتني يومًا من 

تاريخ ن�شر هذا االعالن باعرتا�ض خطي مرفقًا به �شند املديونية واإال فلن 

يوؤخذ بعني االعتبار.

94055686

مطــلــوب
لل�صــراء بيــت
م�صاحة 750 مرت

يف منطقــة الرميثيــة 

اأو اجلابريـة والدفع نقداً

الجاراهلل: المناظير بصمامات مطاطية 
ومعدنية وجيالتينية صيحة عالجية وتجميلية

 PCR  الغيالي: يجب اعتماد فحص
C في اختبار وجود ڤيروس

بشرى شعبان
انتقد نائب رئيس مجلس 
ادارة العاملني بوزارة االشغال 
العامل  ورئيس جلنة شباب 
ف���ي االحتاد العرب���ي للبناء 
الغيالي  واالخش���اب ف���واز 
املتب���ع حاليا بادارة  النظام 
العام���ة بالوافدين  الصح���ة 
احلاملني لالجس���ام املضادة 
لڤي���روس )C( النهم مرضى 
أنه  بالڤيروس نفسه، مؤكدا 
ال توجد عدالة في التعامل مع 
الڤيروس النه يترتب على ذلك 
آثار وخيمة منها الغاء االقامة 

وع���دم حتويلها الى أي جه���ة أخرى اذا كانت 
صاحلة واالكثر ظلما ابعاده عن البالد وحتميله 
غرامات تصل ال���ى آالف الدنانير عندما تكون 

أسرته موجودة معه.
وأشار الغيالي في تصريح صحافي الى ان 
االمراض من عند اهلل وليس لالنسان دخل في 
وجودها فكيف يعاقب على شيء ال دخل له فيه؟ 
فال أحد يريد أن يكون مريضا أيا كان نوع املرض 
خاص���ة مثل هذه االمراض – هذا وقد تعرضت 
بعض الصحف اليومية لهذه القضية وعرضت 
وجهات النظر املختلفة من االطباء واملتخصصني، 
ففريق يؤيد االخذ باالجسام املضادة واآلخر يؤيد 

االخذ بفحص PCR باعتباره 
الفحص الدقي���ق الذي يظهر 
الڤي���روس من عدمه،  وجود 
واننا نرى الفريق الثاني هو 
االقرب الى الصواب مع وجود 
بعض احلاالت التي يجب أن 
ينظر له���ا بعني االعتبار مثل 
احلاالت التي مت فحصها قبل 
دخول البالد وكانت ال حتمل 
الڤيروس، والعاملني الذين بلغ 
س���نهم 60 عاما ولم يكونوا 
حاملني له���ذا الڤيروس وعند 
جتديد عقودهم وعمل الكشف 
الطبي الالزم تبني وجوده وهذه 
تعتبر ضمن حقوقهم املش���روعة وفقا حلقوق 
االنسان املتعارف عليها في جميع دول العالم بل 
يجب أن يعاملوا معاملة كرمية وصرف االدوية 
الالزمة لهم لشفائهم وليس ابعادهم عن البالد، 
وهذا ما تنادي به منظمة الصحة العاملية بدمج 
مبادئ حقوق االنسان ضمن التشريعات والقوانني 

الصحية ومحاربة التمييز بسبب املرض.
واختتم الغيالي تصريحه مبطالبة املسؤولني 
بوزارة الصحة بأن يطبق القانون على اجلميع 
ويعامل الكل معاملة واحدة سواء كان كويتيا 
أو وافدا – آمال م���ن اهلل أن يعافي كل مريض 

ويحفظ هذا البلد من كل مكروه.

خالل ورشة عمل مشتركة للتدريب على إجرائها

طالب بإنصاف الوافدين في هذا األمر

فواز الغيالي


