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 «اجلراحني» و«العلوم» وقّعتا اتفاقية تدريب 
 حنان عبدالمعبود

  
  وقعت جمعية اجلراحني الكويتية اتفاقية تدريب مع 
أكادميية العلوم احلياتية لتدريب األطباء اجلراحني، 
وذلك على هامش فعاليات مؤمتر جمعية اجلراحني 
الكويتية األول. وبهذه املناسبة، أشاد رئيس جمعية 
اجلراحني الكويتية د.سلمان الصباح بدور أكادميية 
العلوم احلياتية الفعال كجهة متخصصة في التدريب 
املستمر في القطاع الصحي بالكويت واملنطقة. وأضاف 
أن أكادميية العلوم احلياتية سيكون لها دور كبير في 
تدريب وصقل خبرات اجلراحني مبا متتلكه من مدربني 
أكفاء وقاعات تدريبية مجهزة على أعلى مســتوى 

وعالقات مع أكبر املستشــفيات واجلمعيات املهنية 
العاملية. وأكد د.سلمان الصباح أن االتفاقية سيكون 
لها دور كبير في تطويــر أداء اجلراحني الكويتيني 
وتدريبهم على أحدث ما توصل إليه العالم في العمليات 
اجلراحية، واطالعهم على أحدث التطورات في عالم 
اجلراحة الذي يتطور يوميا وبشــكل متسارع. من 
جهته، ثمن الرئيس التنفيذي ألكادميية العلوم احلياتية 
د.محمد العنزي دور جمعية اجلراحني الكويتية، مؤكدا 
أن االتفاقية ســتصب في مصلحة الطرفني، وتأتي 
في إطار حرص األكادميية إلى توفير أرقى اخلدمات 
التدريبية للكــوادر الطبية في الكويت وإميانا منها 
بأهمية التدريب املستمر في جميع املجاالت لصقل 

 العسالوي لزيادة الرقابة علىعيادات التجميل 
 دبي - كونا: أشار اجلراح 
الكويتي د.أحمد العسالوي 
إلى أن اجلراحة التجميلية 
تشــهد انتشــارا واسعا في 
العربــي  منطقــة اخلليــج 
والشرق األوسط ما أدى إلى 
وجود عــدة حتديات يجب 

التغلب عليها. 
  وقــال العســالوي فــي 
تصريح لـ «كونا» عقب حفل 
افتتــاح عيادتــه التجميلية 
التخصصية فــي امارة دبي 
ان اهم تلــك التحديات التي 
تواجه هذا القطاع هو اجلودة 
والكفاءة التي يتمتع بها الكادر 
الطبي الذي يباشر العمليات 
ووجود رقابة على نشاطات 
بعض العيادات التجميلية. 

  وبّني أن اهم عامل للتأكد 
من كفاءة الكوادر العاملة في 
مجال اجلراحــة التجميلية 
هو عامل الرقابة على بعض 

املمارسات لبعض العيادات 
مبا فيها التأكد من استخدام 
الطبيــة  واملــواد  األدوات 
التجميلية املعتمدة عامليا، 
مشــيرا إلــى انه اســتقبل 
الكثير من حــاالت املرضى 
الذين قاموا بعمليات جتميل 
اثبتت فيما بعد فشلها بسبب 
عدم اتباع اإلجراءات املوثقة 

عامليا.
  وشــدد علــى ضــرورة 
وجود اجراءات للتحقق من 
كفاءة كل عيــادة جتميلية 
واخلبــرات البشــرية التي 
تديرها مبــا يؤدي الى رفع 
مســتوى قطــاع اجلراحــة 
التجميلية ســواء بالكويت 
او اخلليج او العالم العربي. 

واكد العسالوي أن الكوادر 
الطبية الكويتية في مجال 
اثبتت  التجميلية  اجلراحة 
وجودها إقليميا وعامليا ملا 
تتمتع به مــن خبرات على 
مستوى عال.  وقال انه يعد 
اول دكتــور كويتــي يحمل 
الفرنسية  الدكتوراه  درجة 
في مجــال جراحة التجميل 
والترميم واحلروق والزمالة 
البلجيكيــة فــي اجلراحــة 
ان  التجميليــة واســتطاع 
يرفع اسم الكويت في أرقى 
كليات الطب في فرنسا حيث 
حصل على شــهادات نادرة 
من جامعة باريس وجامعة 
مارسيليا في عدة تخصصات 

بجراحة التجميل. 

 د. أحمد العسالوي وعدد من احلضور  

 الحملة ستستمر في مراكز ومجمعات للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور 

 مركز الكويت ملكافحة السرطان دشن «أكتوبر شهراً للتوعية» 
 حنان عبدالمعبود

  
الكويــت    دشــن مركــز 
ملكافحة السرطان االحتفال 
بإطــالق «أكتوبــر شــهرا 
للتوعيــة مبرض ســرطان 
الثدي» حيــث أقيم احتفال 
توعوي شــارك فيــه أغلب 
األقســام باملركز من تغذية 
وعــالج طبيعــي وعيــادة 
التشخيص السريع وغيرهم، 

بحضور طبي حاشد.
  وقالت املدير العام للمركز 
د.خلود العلي «إطالق الشهر 
العاملي للتوعية بســرطان 
الثدي والــذي يقام كل عام 
في هذا الوقت لدق ناقوس 
اخلطر حول هذا النوع من 
الفحــص  األورام، ألهميــة 
واالكتشاف املبكر في العالج 
حيث تصل نسبة الشفاء إلى 
٩٠٪ إذا مت اكتشافه مبكرا.

  سرطان الثدي هو السبب 
الرئيسي للوفاة بني النساء 
الالتي تتراوح أعمارهن بني 
٤٠ و٥٥ عامــا، وعلى الرغم 
من ذلك فإن النســاء الالتي 
تعافني أعلى بكثير مما كان 
عليــه ســابقا ويعــود هذا 
الى زيادة التوعية باملرض 
لــدى املجتمــع بشــكل عام 
ولدى النساء بشكل خاص 
والتطور امللحوظ في وسائل 
التشخيص والعالج في آن 

واحد.
  وبينت أن بني كل ٨ نساء 
يعشــن إلى ســن ٨٥ امرأة 

واحدة ســتصاب بسرطان 
الثدي خــالل فترة حياتها، 
الفتة إلــى أن أكثر من ٧٠٪ 
مــن حاالت ســرطان الثدي 
اكتشــفت خــالل الفحــص 

الذاتــي الذي يتــم تعليمه 
عنــد طبيــب متخصــص 
فــي الرعايــة األولية او في 
املستشــفيات، وكذلك عبر 
فحص املاموغرام الذي يعد 

سهال جدا وال يستغرق دقائق 
في اجرائه، وأشارت الى ان 
كل امــرأة بلغت العشــرين 
البد ان تعمل الفحص الذاتي 
بشكل دوري حلماية الذات، 
حيث ان التشخيص املتأخر 
يؤثــر بالســلب على معدل 
الشــفاء كمــا شــددت على 
أهميــة احلفــاظ على نظام 
حيــاة صحــي عبــر نظام 
غذائــي ورياضي واالمتناع 
عــن التدخني وعــدم اتباع 
املعتقــدات اخلاطئــة مثــل 
العالج بالطاقة او االعشاب، 
وقدمت همسة للنساء حتت 
شعار «بادري وال تخافي يا 

الغالية».
  وأكــدت ان ابواب املركز 
استفســار  ألي  مفتوحــة 
التشخيص  خاصة بعيادة 
الســريع الذي يتم بالكامل 
علــى مــدار اســبوع واحد 
فقط ما بني حتويل املريضة 

وصوال للتشخيص.
  واشارت الى ان الفعالية 
متتد على مدار الشهر حيث 
اليــوم كانت من  االنطالقة 
مركز فيصل بن عيسى عبر 
بوثات ارشادية توعوية مع 
تواجد أطباء ومتخصصني 
النصائــح  كل  العطــاء 
وستستمر مبراكز ومجمعات 
للوصول للجمهور بأماكن 
لتجمع ومنها برج احلمراء 
وتقــدمي   ٣٦٠ ومجمــع 
محاضــرات مبركــز فيصل 

السلطان. 

 أحد األجنحة التوعوية 

 د. خلود العلي تتفقد األجنحة املشاركة في التوعية  (ريليش كومار) 

 القطان أشارت إلى أن األولوية ستكون ألصحاب عوامل االختطار كمرضى السكري والقلب والجهاز التنفسي واألورام وصغار السن والحوامل ومرضى زراعة ونقل األعضاء 

 «الصحة» مستعدة لتطعيم ١٨٠ ألف شخص ملوسم الشتاء بدءاً من ٩ اجلاري 

 حنان عبد المعبود
  

  أعلنت وكيلة وزارة الصحة 
املساعدة لشؤون الصحة العامة 
د.ماجدة القطان عن اســتعداد 
وزارة الصحة بالطعوم اخلاصة 
ملوسم الشتاء، مبينة أن هناك 
طعوما تغطي ١٨٠ ألف شخص.
  جــاء هــذا ضمــن تصريح 
للقطان على هامش حفل افتتاح 
ورشــة العمل الدولية الثالثة 
للعــالج اإلكلينيكــي ملرضــى 
(االنفلونزا املوسمية وااللتهاب 
الرئوي النيموكوكال) لألطباء 
العالجيني، برعاية ودعم املكتب 
الصحــة  ملنظمــة  اإلقليمــي 

العاملية، وقالت إن االستعدادات 
من قبل وزارة الصحة للمواسم 
املقبلة يكون من املوسم السابق، 
مبينة أن املوسم السابق وهو 
موسم احلج مت تطعيم جميع 
احلجاج بطعم اإلنفلونزا وكذلك 
املخالطني من أصحاب عوامل 
االختطار، وهــذه الفترة تأتي 
لقاحات موســم الشتاء، حيث 
سيتم توزيعها واالنتهاء منها 
قبــل ١٥ أكتوبر، حيث ســيتم 
البدء في إعطاء اللقاحات وهناك 
اســتعداد لتطعيــم ١٨٠ ألــف 
شخص، حيث كان البدء من قبل 
بـ ٦٠ ألفا وبعدها متت الزيادة 
الى ١٢٠ ألفا حتى وصلنا الى ١٨٠ 

  وأكدت أهمية الورشة مبينة 
أنها تكمن في تسليط الضوء 
على آخــر التوصيات الدولية 
والعاملية حول مكافحة أمراض 
الشتاء املعدية بهدف الوصول 
إلــى معدالت ســيطرة أفضل، 
وكذلــك للحــد مــن اإلصابات 
والوفيــات بتلك األمراض، من 
خالل بناء جســور للشــراكة 
بني وزارة الصحة واملنظمات 
اإلقليميــة والدوليــة وعلــى 
رأسها منظمة الصحة العاملية 
وبني قطاعات الوزارة املختلفة 

الوقائية والعالجية.
  وقالــت إننــي علــى يقني 
بــأن جتربــة الورشــتني في 

العــدوي ود.أمجــد اخلولــي 
ود.أمال صالح الدين ود.مالك 
الشبكي، الفتة الى ان الورشة 
شارك بها ١٠٠ طبيب وطبيبة 
مــن تخصصــات احلــوادث 
والعنايــة املركــزة والباطنة 
واألطفال واجلهاز التنفســي 
والنســاء والوالدة وأمراض 

الصحة العامة.
  مــن جانبــه، أكــد رئيس 
قسم مكافحة األوبئة بوزارة 
الصحة د.مصعــب الصالح، 
أن الدورة التدريبية العاملية 
تعد شراكة مع وزارة الصحة 
ومنظمــة الصحــة العامليــة 
وبدعم مــن بعــض اإلدارات 

بوزارة الصحــة ومنها ادارة 
منع العدوى وجامعة الكويت، 
الفتا إلى أن الدورة ســتركز 
على اجلوانب التشــخيصية 
والعالجية والوقائية اخلاصة 
بالتعامل مع مرضى األنفلونزا 
وااللتهاب الرئوي وستستمر 
هذه الدورة ملد ٤ أيام في الفترة 
الصباحية، الدورة الثالثة التي 
جــاء تنظيمها بعــد النجاح 
الــذي حققناه فــي الدورتني 
السابقتني، ما نتج عنه زيادة 
اإلقبال علــى التطعيم حيث 
بلغ انخفاض احلاالت مبعدل 
٣٣٪ مقارنة باملواسم السابقة 

والوفيات بنسبة ٥٥٪. 

ألفا، حيث يقاس التطعيم حسب 
احتياج الدولة وحتديد الفئات 
من أصحــاب عوامل االختطار 
الســكري وأمراض  كمرضــى 
القلب ومرضى اجلهاز التنفسي 
ومرضى األورام وصغار السن 
واحلوامل ومرضى زراعة ونقل 
األعضاء، الفتة إلى أن احلملة 
ستنطلق يوم ٩ أكتوبر اجلاري 

برعاية وزير الصحة.
  وألقــت القطان كلمة خالل 
حفل افتتاح الورشــة، مؤكدة 
أنها تعتبــر األولى من نوعها 
فــي املنطقة، بدعم ومشــاركة 
قطاعــات أخرى منهــا جامعة 

الكويت وإدارة منع العدوى.

العامني املاضيــني قد تكللت 
بالنجاح بفضل اهللا وجهود 
املنظمة والزمالء في القطاعات 
العالجية والوقائية املختلفة، 
سواء باتباع الوسائل العالجية 
احلديثة أو بالوقاية بالتطعيم. 
وقــد أدت تلك اجلهود ـ وهللا 
احلمد ـ إلــى خفض معدالت 
اإلصابــة مبــرض األنفلونزا 
بنســبة ٣٣٪، كما انخفضت 
الوفيات بنســبة ٥٥٪ ما بني 

عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦.
  وقدمــت القطــان الشــكر 
العامليــني بامللتقى،  للخبراء 
وخاصة خبراء منظمة الصحة 
العاملية وعلى رأسهم د.أشرف 

 د.ماجدة القطان تكرم د.أمجد اخلولي  د.مصعب الصالح  د.ماجدة القطان ود.أمجد اخلولي ود.سامي الناصر وممثال الصحة العاملية  (متني غوزال) 

 ورشة «العالج 
اإلكلينيكي» تسلط 

الضوء على آخر 
التوصيات العاملية 

حول مكافحة 
أمراض الشتاء 

 مراكز األسنان غير مشمولة 
بزيادة الرسوم الصحية 

 عبدالكريم العبداهللا
  

  أبلغ الوكيل املساعد لشؤون طب األسنان بوزارة 
الصحة د.يوسف الدويري جميع مراكز طب األسنان 
التخصصية باستمرار حتصيل الرسوم الصحية 
السابقة «دينارين» لكل مراجعة، وذلك لعدم شمول 

 صورة زنكوغرافية من القرار مراجعي مراكز طب األسنان بالقرار اجلديد. 

 د.سلمان الصباح ود.محمد العنزي خالل توقيع االتفاقية  

 ١٩ و ٣١ اجلاري آخر موعد للتخصيص في جنوب املطالع وخيطان اجلنوبي 

 تعاون اجلهات احلكومية ساهم 
  في تعجيل بناء مباني اخلدمات العامة 

 عادل الشنان 
  

  أكد وزير الدولة لشؤون اإلسكان ووزير اخلدمات 
ياسر حسن أبل أن االجنازات التي حققتها املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية على أرض الواقع خالل 
السنوات الثالث املاضية تأتي التزاما منها بتنفيذ 
توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد وســمو ولي العهد الشــيخ نواف 
األحمد ومبتابعة مباشرة من سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ جابر املبارك.
  وأضاف أبل في تصريح له مبناسبة يوم اإلسكان 
العربــي ان الكويت لديها رصيــد من اإلجنازات 
واخلدمات السكنية التي تقدمها للمواطن مبوجب 
ما تكفله القوانني املنظمة والتي تضمن حق الرعاية 

السكنية الكرمية.
  وقال مــن الفخــر أن يكون للكويت الســبق 
واالهتمام بتوفير الرعاية السكنية وتسهيالتها 
للمواطنني منذ خمسينيات القرن املاضي، مثنيا 
على اجلهود التي تعمل على اجناح توجه احلكومة 
بتأمني توزيع ١٢ ألف وحدة سنويا بالوقت احلالي 
ووفقا لإلمكانات واملوارد املتاحة مما ســاهم في 
تخفيض معدل االنتظار الى اقل من ٥ سنوات في 

املشاريع التي يتم توزيعها.

  تسليم ١٢٧٥٣ قسيمة
  وكشــف أبل أن الســكنية جنحت في تسليم 
١٢٧٥٣ قسيمة فعليا على املواطنني ضمن ٨ مناطق 
سكنية كانت مدرجة في خطة التوزيعات للعام 

٢٠١٤ ومت بناء ٨٠٪ قسائم مدينة صباح األحمد 
السكنية ومدينة جابر األحمد (قسائم وشقق)، 
مشروع شمال غرب الصليبيخات (قسائم وشقق)، 
مشــروع ابو حليفة (قســائم)، مشروع الوفرة 
القائم (قسائم)، مشروع توسعة الوفرة (قسائم)، 
ومشــروع الصباحية (قسائم) «في حني يجري 
العمل حاليا لتســليم اذونات بناء قسائم غرب 

عبداهللا املبارك».
  وبني أبل ان احلكومة تســعى ملعاجلة تراكم 
الطلبات اإلســكانية بالتعــاون مع مجلس األمة 
والتنسيق بني مؤسسات الدولة وتوافر اإلمكانات 

التي تساعدها على توفير الرعاية السكنية.

  المباني العامة
  وتابــع أن التعــاون مع اجلهــات احلكومية 
املختلفة ســاهم بتعجيل بنــاء مباني اخلدمات 
العامة في املدن االســكانية اجلديدة وتشــغيل 
املهــم منها وذلك في غضــون عام ونصف العام 

من اجلهد واملتابعة املستمرة.
  مــن جهة أخــرى، أعلنــت املؤسســة العامة 
للرعاية السكنية أن آخر موعد الستقبال طلبات 
التخصيص على القسائم احلكومية في مشروع 
خيطــان اجلنوبي بقطعتي ٣ و٤ يــوم الثالثاء 

املوافق ٣١ اجلاري. 
  في السياق نفسه، أوضحت املؤسسة أن آخر 
موعد الستقبال طلبات التخصيص على القسائم 
احلكومية في مشروع جنوب املطالع اإلسكاني 

يوم اخلميس املوافق ١٩ اجلاري. 


