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يشارك مستشفى اجلراحة العصبية 
والعمود الفقري في دبي مبؤمتر «كويت 
ميديكا» الذي سيقام بالكويت اليوم، 

حدثنا عن هذه املشاركة.
٭ يشارك مستشــفى «NSH» في 
هذا املؤمتر لدعم الفعاليات الهادفة 
الى رفع مســتوى الوعي الصحي 
بني أفراد املجتمع، واملســاهمة في 
العالقــة بني املستشــفى  تعزيــز 
واجلهــات الصحية فــي الكويت، 
وإطالع الكويتيــني على اخلدمات 
واإلمكانات التي ميكن للمستشفى 
أن يقدمها أو يشــارك في تقدميها 

للمرضى.

هل يوجد مرضى كويتيون يتلقون 
العالج في مستشفاكم؟ وكم يبلغ 
عددهم سنويا؟ وما التخصصات 

التي يقبلون عليها؟
٭ يعتبر مستشفانا وجهة لعالج 
املرضى الكويتيني، حيث استقبل 
الكثيــر منهــم قبــل  املستشــفى 
«كورونا»، وبدأ املرضى يراجعون 
املستشــفى مجددا بعــد اجلائحة، 
ويوجد مرضى منهــم يخضعون 

للعالج حاليا.
ومــن التخصصات األساســية 
التي يقبل عليها املرضى الكويتيون 
فــي مستشــفانا هــي جراحــات 
العمود الفقــري، وجراحة اإلعاقة 
اجلســدية وأمراضهــا، فضال عن 
األورام السرطانية واحلميدة منها، 
وجراحات العظام، وبعض أمراض 

وجراحات الدماغ.
تعاون مشترك

هل يوجد تعاون مع وزارة 
الصحة الكويتية إلرسال املرضى 

ملستشفاكم في دبي؟
٭ نعم، هناك تعاون مع «الصحة 
الكويتيــة» ونتمنــى تعزيــزه، 
وندعوهــم لزيــارة املستشــفى 
واالطالع على اخلدمات التخصصية 
التي يقدمها ليستفيد منها املرضى 
الذين يحتاجون إليها، كما أن هناك 
توجها لعقــد بروتوكــول تعاون 

مع الوزارة واملؤسســات الصحية 
العاملة في الكويت بهدف التعاون 
والعمل املشترك ملصلحة املرضى.

ماذا عن تبادل اخلبرات والتدريب 
واألطباء الزوار مع مستشفيات الكويت؟

٭ نعم، املستشفى من أوائل املشافي 
بالقطاع اخلاص والعام فيما يتعلق 
بالنشاطات األكادميية، وبدأنا منذ 
٢٠ عاما بالنشاط األكادميي، ويوفر 
املستشــفى محاضــرات ودورات 
أســبوعية وشــهرية من الدروس 
التثقيفيــة ملنتســبيه  العلميــة 
ولألطبــاء والعاملني فــي القطاع 
الصحي بشكل عام، كما ينظم سنويا 
مؤمتر دبي الدولي جلراحات العمود 
الفقري وسيبلغ نسخته الـ ٢١ في 
العــام احلالي، ويحضره أســاتذة 
ومحاضــرون من مختلــف أنحاء 
العالم بالتعاون مع جمعية شمال 
أميــركا جلراحة العمــود الفقري، 
ونتشرف بأن العالقة مع زمالئنا 
اجلراحني في الكويت قدمية وهناك 
عالقة متأصلة قائمة على االحترام 

وتبادل اخلبرات واحملاضرات.
واملستشــفى يقــوم بتنظيــم 
الدبلــوم العربــي جلراحة العمود 
الفقري مرتني سنويا والذي يتدرب 
فيه اجلراحون من مختلف البالد، 
ولي الشــرف بــأن أكون رئيســه 
واملســؤول عن تنظيمه بالتعاون 
مع جمعية شــمال أميركا جلراحة 
العمود الفقــري، وقد جتاوز عدد 
الذيــن يتدربون في هــذا الدبلوم 
٥٠٠ جراح، بني جراحي األعصاب 
والعظام املهتمني بجراحة العمود 
الفقري، كما نظم املستشفى الكورس 
األوروبي جلراحة العمود الفقري، 
وقامت بتنظيــم البورد األوروبي 
جلراحة األعصاب مع احتاد جمعيات 
جراحة األعصاب األوروبية والذي 
على أثره مت حصول ما يقرب من 
أكثــر مــن ٦٠ جراح أعصــاب من 
منطقة اخلليج على البورد األوروبي 

جلراحة األعصاب.
ان رســالة املستشــفى  كمــا 

األكادميية بدأت منذ نشــأته وهي 
اآلن تبلغ ذروتها بإنشاء أكبر مركز 

تدريب جراحي في املنطقة.
خدمات مميزة

ما اخلدمات املميزة في املستشفى؟
٭ اخلدمــات املميزة عديدة، أهمها 
جراحات العمود الفقري التي تؤمن 
للمريــض أعلى درجات الســالمة 
ولدينــا اخلبرات املتقدمــة والتي 
تعمل مع التكنولوجيا، كما يغطي 
املستشفى كل أنواع جراحات العمود 
الفقــري، ومنلك خبــرة كبيرة في 
عالج حــاالت العمليات الفاشــلة 
وغيــر الناجحة، ويقصدنا الكثير 
من املرضى الذين يعانون من فشل 

عملياتهم األولى.
وجترى معظم العمليات حتت 
مراقبة وظائف األعصاب والنخاع 
الشوكي، ومع التوجيه بالكمبيوتر 
مثل الـــ Navigation، ونتأكد دائما 
قبــل خــروج املريــض مــن غرف 
العمليات من إمتام كل شــيء على 
الوجه الصحيح، وتغطي العمليات 
التي جنريها أمراض العمود الفقري 
من قاع اجلمجمة إلى العصعص، 
مبا فيها الديســك، وتضيق القناة 
الشــوكية، وأورام العمود الفقري 
والنخاع الشوكي، وانحراف وتشوه 

العمود الفقري، فضال عن اجلنف 
والتحــدب وغيرها، ولدينا معظم 

العالجات املتوافرة عامليا.
أما فيما يتعلق بأورام الدماغ فهذا 
القسم مجهز بالرنني املغناطيسي 
الوظيفــي الذي يســمح بتصوير 
دماغ املريض أثناء العمل اجلراحي 
ويساعد اجلراح على معرفة نتائج 
العمليــة قبل إنهائها مما يزيد من 
نســبة النجاح، إضافة إلى مراقبة 
وظائف الدماغ أثناء العمليات مما 
يزيد في رفع نسبة األمان والسالمة، 
وبالنسبة لقسم األورام فهو مجهز 
بشكل كامل ويسمح بعالج جميع 
أنواع األورام السرطانية واحلميدة، 
من اجلراحات الشعاعية بالسايبر 

نايف (Cyber Knife) إلى عالج أي 
Tomotherapy جزء من اجلسم بالـ

ويرأسه د.سالم بخبرة تزيد على 
٢٥ سنة في أكبر مشافي أميركا.

وهناك أيضــا جراحات الدماغ 
والنخــاع الشــوكي عنــد األطفال 
مثل تشــوهات اجلمجمة والعمود 
الفقــري وأورام الدمــاغ وغيرها، 
وأيضا جراحات التشنج واإلعاقة، 
وخاصــة بعد اجللطــات الدماغية 
وحــوادث املرور وأخــص بالذكر 
األطفال املصابني بالشلل الدماغي 
التشــنجي، كمــا أن لدينا تقنيات 
وعمليات متعددة لتخفيف معاناة 
هؤالء املرضى وتسريع شفائهم بإذن 
اهللا. وفيما يخص جراحات العظام 
والرضــوض والطــب الرياضــي، 
فيتميز املستشفى بأن كل العمليات 
التي تتعلق بطب العظام جترى من 
قبل اثنني من االستشاريني معا، ومن 
الثابت علميــا أن نتائج العمليات 
عندما يقوم بها أكثر من جراح واحد 
تعطي أفضل النتائج، ولدينا أيضا 
جراحات األذن واألنف واحلنجرة 
وقاع اجلمجمة، وهناك فريق كامل 
متميز من األطباء والفنيني برئاسة 
د.معاذ طرابيشي ومشهور بزراعة 

القوقعة واجليوب بشكل كبير.
وهنــاك أيضــا قســم التأهيل 

الطبي العصبــي، ومجهز بأحدث 
اإلمكانات التي يعمل عليها أفضل 
املعاجلني ويتم فيه عالج كل أمراض 
الظهــر واإلصابــات الدماغية مثل 
الرضــوض واجللطات، وغيرهما، 
أما جراحة األعصاب احمليطية مبا 
فيها الرضوض واألورام وغيرها، 
فهي متوافرة أيضا وكذلك اجلراحات 
التخصصية على األعصاب احمليطية 
لعالج اآلالم والتشنجات اإلعاقية 
وغيرهمــا، ولدى املستشــفى كل 
اخلدمــات األخــرى مثــل جراحة 
األورام واجلراحة العامة واملناظير، 
واملسالك البولية وأمراض الكلية 
والقلــب، فضال عن الطب النووي 
والـ PET scan لتشــخيص األورام 

وغيرها.

التي يقدمها  التخصصات  ماذا عن 
املستشفى؟

٭ التخصصــات املوجــودة فــي 
املستشفى أكبر مما يدل عليه اسمه 
فحسب فهو يغطي بالدرجة األولى:
٭ اجلراحــة العصبية: وتتضمن 
جراحات الدماغ، النخاع الشــوكي 

واألعصاب احمليطية.
٭ األمراض العصبية: مثل اجللطات، 
الصرع، اآلالم املعندة، باركنسون، 
التصلب اللويحي املتعدد، ألزهامير، 
أمراض العضالت عصبية املنشأ، 

وغيرها الكثير.
٭ أمراض وجراحات العمود الفقري: 
وتشــمل العالج احملافــظ، العالج 
عــن طريق اجللد من دون جراحة 
مفتوحة، العالجات املصغرة، إلى 

أكبر عمليات العمود الفقري.
 :NSH Cyberknife cancer center ٭ 
قســم عالج األورام والسرطانات، 
ويعتبر األول في اإلمارات من حيث 
توافــر Cyberknife لعــالج األورام 
بأي مكان في اجلسم بدقة متناهية 
من دون جراحة، وتسمى اجلراحة 

الشعاعية.
٭ قسم العظام والرضوض والطب 

الرياضي.
٭ قسم الطوارئ ٢٤ ساعة.

٭ قسم التأهيل والعالج الطبيعي 
وفيه Hydrotherapy العالج املائي 

وغيره.
٭ قسم األشعة التشخيصية ويشمل 
غرفتي أشعة ديجيتال مجهزة كاملة، 
والرنني املغناطيسي الوظيفي وهو 
سريع جدا ويظهر وظائف الدماغ 
مثل منطقة الكالم واحلركة إضافة 
الى كونه متصــال بغرفة عمليات 
أورام الدماغ إلجراء الفحص أثناء 
العملية وهذه خدمة فريدة والوحيد 
املتوافــر فــي اإلمــارات، والرنــني 
املفتــوح وخاصــة  املغناطيســي 
لألطفــال واملرضى الذين يخافون 
مــن الرنــني املغناطيســي املغلق، 
CT والتصويــر الطبقــي احملوري

scan وهو األسرع في املستشفيات 
ويعطــي ٥١٢ صــورة فــي دقيقة 
واحدة، وجهاز تشخيص هشاشة 
العظام، و٣ أجهزة الفحص باألمواج 

.Ultra sound فوق الصوتية
الدماغيــة  القســطرة  ٭ جهــاز 
التداخلية ونســتعمله ليس فقط 
للتشــخيص بــل لعــالج أمراض 
الشرايني الدماغية وحتى احمليطية 
منها، مثل تركيب الدعامات، إغالق 
التشوهات الوعائية مثل أمهات الدم 
الوريدية  والتشوهات الشريانية 

وغيرها.

التي تقدمونها  التسهيالت  ماذا عن 
الكويتيني بصفة خاصة؟  للمرضى 
واملرضى من الدول األخرى بشكل عام؟
٭ التسهيالت عديدة، حيث ميكن 
اســتقبالهم فــي املطــار وتوفيــر 
إذا كانت  املواصالت للمستشــفى 
حالتهم تســتدعي ذلك، وميكن أن 
نوفر ســكنا للمرافقــني قريبا من 
املستشــفى بأســعار مناسبة، كما 
نقــدم دائما للمريض إمكانية بقاء 
مرافق واحد أو اثنني معه من غير 
إضافــة أي كلفة مادية، ومعاينات 
مجانية مــع بعــض الفحوصات، 
ونقوم بتقدمي اخلدمات اللوجستية 
للمريض واملرافقني لتسهيل رحلتهم 

العالجية.

البروفيسور عبدالكرمي مسدي

مستشفى اجلراحة العصبية والعمود الفقري رائد عامليا

عالقتنا مع اجلراحني الكويتيني متأصلة منذ ٢٠ عامًا وتقوم على االحترام وتبادل اخلبراتلدينا تعاون مع «الصحة الكويتية» ونسعى إلى عقد بروتوكول مع املؤسسات الصحية بالكويت

مسدي لـ «األنباء»: مستشفى اجلراحة العصبية في دبي وجهة لعالج املرضى الكويتيني

أكد املدير العام ورئيس األطباء مبستشــفى اجلراحة العصبية والعمود الفقري في دبي NSH البروفيسور عبدالكرمي مسدي أن املستشفى 
يعتبر وجهة لعالج املرضى الكويتيني، مؤكدا أن أهم التخصصات األساسية التي يقبلون عليها هي جراحات العمود الفقري، واإلعاقة اجلسدية 
وأمراضها واألورام الســرطانية والعظام، وبعض جراحات الدماغ. وقال مسدي في لقاء مع «األنباء» إن املستشفى لديه تعاون مع وزارة الصحة 
الكويتية، الفتا الى أن هناك توجها لعقد بروتوكول مع املؤسسات الصحية العاملة في الكويت بهدف التعاون والعمل املشترك ملصلحة املرضى، 

مبينا ان املستشفى سيشارك في مؤمتر «كويت ميديكا» لتعزيز العالقات مع اجلهات الصحية الكويتية، مشيرا الى أن العالقات مع اجلراحني 
الكويتيني متأصلة منذ ٢٠ عاما وتقوم على االحترام وتبادل اخلبرات واحملاضرات، مبينا إمكانية استقبال املرضى باملطار وتوفير املواصالت 
للمستشفى والسكن املالئم للمرافقني بأسعار مناسبة. وذكر ان املستشفى ينظم مؤمتر دبي الدولي جلراحات العمود الفقري سنويا ونسخته 

الـ ٢١ تقام هذا العام، كما ان قسم األورام مجهز بشكل كامل ويسمح بعالج جميع أنواع السرطانات احلميدة وغيرها، وفيما يلي التفاصيل:

مدير املستشفى أكد أن التخصصات األساسية األكثر إقباالً تتمثل في جراحات العمود الفقري واإلعاقة اجلسدية واألورام السرطانية والعظام

عبدالكرمي العبداهللا

انطالق مؤمتر «كويت ميديكا» اليوم برعاية وحضور وزير الصحة

«نزاهة»: ختام البرنامج التدريبي ملنتسبي وزارة اخلارجية

عبدالكرمي العبداهللا

أعلنــت املنســقة العامــة 
ملؤمتر ومعرض صحة الكويت 
احلادي عشر «كويت ميديكا» 
إميــان خلــف عــن انطــالق 
فعالياته اليوم وغدا برعاية 
وحضور وزير الصحة د.أحمد 
العوضي في فندق اجلميرا.

وقالت خلف في تصريح 
أكثــر مــن ٥٠ إن  صحافــي 
مستشــفى محلــي وعاملــي 
سيشــارك فــي املؤمتــر من 
بريطانيــا وتركيا واالمارات 
العربيــة املتحــدة واململكــة 
االردنيــة الهاشــمية ومملكة 

حنان عبداملعبود

أعلنت مديرة إدارة التطوير اإلداري 
والتدريــب م.ناديــن البــدر عــن ختام 
البرنامــج التدريبي الذي نظمته الهيئة 
العامة ملكافحة الفساد «نزاهة» بعنوان 
«التعرف على نطاق عمل الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد»، واملقدم لصالح منتسبي 
وزارة اخلارجية مبعهد ســعود الناصر 
الديبلوماسي الكويتي، خالل الفترة من ٨

حتى ١١ اجلاري. وقالت م.البدر في تصريح 
لها على هامش ختام البرنامج ان تنظيم 
هذه البرامج التدريبية تأتي تفعيال ملذكرة 
التفاهــم التي وقعتهــا الهيئة مع معهد 

سعود الناصر الديبلوماسي الكويتي في 
٢٠ نوفمبر املاضي لتأهيل منتسبي املعهد 
في جوانب تدريبية متعلقة باالتفاقيات 
الدولية ملكافحة الفساد، إضافة إلى دعم 
مؤسســات الدولــة باخلبــرات العلمية 
عن طريــق التدريــب والتأهيل وتنمية 
الكوادر الوطنية. وأشارت إلى ان البرامج 
التدريبية تضمنت التعريف بالقانون ٢

لسنة ٢٠١٦ في شأن إنشاء الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد واألحكام اخلاصة بالكشف 
عن الذمــة املاليــة والئحتــه التنفيذية 
واختصاصاتهــا، واتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة الفساد ومجاالتها الرئيسية وآلية 
االستعراض ودور الهيئة على الصعيد 

الدولــي، كمــا تضمن البرنامج شــرحا 
للجرائم التي يجرمها قانون إنشاء الهيئة 
العامة ملكافحة الفساد واستقبال البالغات 
وحماية املبلغني ومتابعة استرداد األموال 
باخلــارج والتعرف على اســتراتيجية 
الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 
وأبرز إجنازاتها ودور الوقاية في تعزيز 
مفاهيــم النزاهة والشــفافية ومكافحة 
الفساد. وذكرت ان هذه البرامج التدريبية 
املقدمة من «نزاهة» تأتي ضمن برنامج 
الدورة السادسة للترقية من سكرتير أول 
إلى مستشــار وبرنامج دورة النقل من 
كادر الوظائف املدنية إلى كادر السلكني 

الديبلوماسي والقنصلي.

مع املســتفيدين واملسؤولني 
في القطاع الصحي احلكومي 
واخلاص. وأكدت على أهمية 

والدعم الفني بني املستشفيات 
احمللية ونظيراتها في الدول 

املتقدمة.
ولفتــت الــى انه ســيتم 
توزيع جائزة جنمة السالمة 
فــي اجلــودة الصحيــة على 
الفائزة والتى  املستشــفيات 
اجلــودة  إدارة  تنظمهــا 
واالعتراف، مرحبة بالرعاية 
الكرمية لوزيــر الصحة لهذا 
احلدث الطبى السنوي املهم، 
داعية اجلمهور لزيارة املعرض 
ولقــاء ممثلي املستشــفيات 
املشــاركة للحصــول علــى 
استشارات مجانية في مختلف 

التخصصات الطبية.

دور القطاع اخلاص في إجناح 
مشــاريع خطة التنمية التي 
تتبناها الوزارة لتطوير الطاقة 
االستيعابية ملنشآت ومرافق 
وزارة الصحــة ورفع جودة 
اخلدمات الصحية، مشــيرة 
الى اهمية املؤمترات وورش 
العمــل املزمــع عقدهــا على 
هامش فعاليات املعرض والتي 
تهدف إلى املساهمة في تطوير 
اخلدمات الصحية اخلاصة من 
خالل االستفادة من االمكانات 
الفنية والبشرية للمستشفيات 
العامليــة املتميــزة في مجال 
الزيــارات وتدريــب  تبــادل 
األطباء وعقد اتفاقات الشراكة 

خلف: أكثر من ٥٠ مستشفى محلياً وعاملياً ستشارك في الفعاليات

البدر: البرنامج للترقية إلى مستشار والنقل من الوظائف املدنية إلى كادر السلكني الديبلوماسي والقنصلي

إميان خلف

م.نادين البدر

تايلند وغيرها، كما تشــارك 
اجلهــات احلكوميــة ممثلــة 
بوزارة الصحة واملستشــفى 
العسكري ومستشفى شركة 
نفــط الكويت، الفتــة الى ان 
املؤمتر يهدف إلى التعرف على 
أحدث االجتاهات واملنتجات 
واخلدمــات في مجال القطاع 
الصحي، ويعتبر أكبر جتمع 
املتميــزة  للمستشــفيات 
املتخصصــة  والشــركات 
فــي املجــال الطبــي، ويوفر 
املعرض املصاحب فرصة لكل 
املستشفيات لعرض منتجاتها 
وخدماتها في قطاع اخلدمات 
الصحيــة وااللتقاء املباشــر 

«الكهرباء» نّفذت حملة موسعة
على سكن العزاب في الفروانية

دارين العلي

نفــذ فريق الضبطية القضائيــة التابع لوزارة الكهرباء 
واملاء حملة موسعة على منطقة الفروانية مبشاركة أعضاء 
اللجنة املشتركة من وزارة الداخلية والبلدية لقطع التيار 
عن العقارات املخالفة التي يقطنها عزاب. وقال نائب رئيس 
الفريق أحمد الشــمري إن احلمالت املشابهة ستزداد خالل 
الفتــرة املقبلة، داعيا مالك العقارات املخالفة الى اإلســراع 
بإخالئها من العزاب جتنبا لقطع التيار الكهربائي عنها وما 
يتبعها من اجراءات قانونية. وأعلن عن عدة حمالت قادمة 
بالتعاون مــع عدد من اجلهات احلكومية وتتركز في املدن 
الصناعية، مشددا على ضرورة تنبيه احلراس واخلدم من 
قبل مالك العقارات لعدم ارتــكاب مخالفات وتعديات على 
الشبكة وعدم الهدر في املياه والكهرباء. ولفت إلى أن حصيلة 
املخالفات منذ بداية الشهر اجلاري بلغت ١٨ محضر مخالفة.

الشمري: ١٨ مخالفة حصيلة التعديات على الشبكة خالل الشهر اجلاري

م.أحمد الشمري وفريق «الكهرباء» خالل احلملة

«البلدية»: رفع ٦ بقاالت متنقلة في «األحمدي»
العالقــات  إدارة  أعلنــت 
البلديــة عــن  العامــة فــي 
قيــام إدارة النظافــة العامة 
الطــرق بفــرع  وإشــغاالت 
بلديــة محافظــة االحمــدي 
بحملة واسعة النطاق على 
البقــاالت املتنقلــة املخالفة 
باملناطــق الســكنية. وفــي 
هذا السياق، قال مدير إدارة 
العامة وإشــغاالت  النظافة 
الطرق بفرع بلدية محافظة 
األحمــدي نواف املطيري إن 
عمليــة رفع البقــاالت متت 

لتفادي عرقلة سير املركبات داخل املناطق 
السكنية، وأسفرت اجلولة عن رفع ٦ بقاالت 
مخالفة بالسكن اخلاص. ودعت إدارة العالقات 

العامــة اجلمهور في حال رصد أي مخالفة، 
الــى عدم التردد بالتقــاط الصور املوضحة 

لها، وإرسالها إلى حسابات البلدية.

رفع بقالة متنقلة مخالفة


