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التمار: ملتزمون بتحديث بروتوكوالت الرعاية الصحية
مبا يتفق مع املستجدات العاملية

عبدالكرمي العبداهللا

أكــد وكيــل وزارة الصحة املســاعد لشــؤون 
اخلدمات الصحيــة اخلارجية د.يعقــوب التمار 
التزام الــوزارة بالتطوير املســتمر ألداء النظام 
الصحي وحتديث سياسات وبروتوكوالت الرعاية 
الصحية مبا يتفق مع أحدث املستجدات العاملية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خالل افتتاح (مؤمتر 
جراحة األوعية الدمويــة األول) نيابة عن وزير 
الصحة د.أحمد العوضي. ووصف املؤمتر بأنه يعد 
إضافة ملنظومة املؤمترات العلمية التي حترص 

وزارة الصحة على إقامتها.
وأوضح أن محاور املؤمتــر تعبر عن الرؤية 
الواعية للجان املنظمة والتي تسلط الضوء على أهم 
املستجدات والتطورات في مجال تخصص األوعية 
الدموية باإلضافة إلى االســتفادة مــن التقنيات 
احلديثة في مجال التشخيص والعالج واملتابعة 

واتخاذ القرارات الطبية الصائبة.
وقال إن هذا املؤمتر سيســهم بشكل فعال في 
تبادل اخلبرات املختلفة واالستفادة من التجارب 
الطبية املتنوعة وبناء جسور املعرفة العلمية بني 
كوكبــة مميزة من األطبــاء احملاضرين من داخل 
الكويت والــدول العربية ومختلــف دول العالم 

األخرى.

ولفــت إلى ان الهدف هو الوقوف على آخر ما 
توصل إليه العلم احلديث في مجال التشــخيص 
وســبل العــالج والوقاية مــن أمــراض األوعية 
الدموية ما يســاعد في وضــع وحتديث البرامج 
واالستراتيجيات الهادفة لضمان تطوير منظومة 

اخلدمات الصحية بالكويت.
من جانبه، قال استشاري األوعية الدموية في 
مستشفى جابر ورئيس املؤمتر د.هشام راشد في 
كلمته أن انعقاد املؤمتر األول في مستشفى جابر 
يؤكد جناح اإلدارة فــي تطوير اخلدمات الطبية 
عبر استقدام اخلبراء واالستشاريني من مختلف 
دول العالم لتبادل أحدث ما توصل إليه في مجال 

التقنيات وطرق العالج املستخدمة.
وأضــاف أن املشــاركني سيناقشــون مختلف 
األمور العلمية في تخصص األوعية الدموية من 
أول الوصالت الشــريانية للغســيل الكلوي الى 
الوصالت الشريانية في القدم السكرية واألورطي 
والشريان الســباتي، الفتا إلى ان وزارة الصحة 
تشــهد في اآلونة األخيرة إقباال واسعا في مجال 
استقدام املستشارين إلحداث تغييرات في مجال 

اخلدمات الصحية وتطويرها.
وأشار د.راشد الى أن مستشفى جابر يضم فريقا 
بأعلى الكفاءات من اجلراحيني، فضال عن حيازة 
أحدث األجهزة واملعــدات الطبية والتكنولوجية 

املتطورة.
بدوره، قال رئيس قسم اجلراحة في مستشفى 
جابر د.سليمان املزيدي في كلمته إن املؤمتر يجمع 
كافة وحدات األوعية الدموية في الكويت للتباحث 
في أحدث القضايا واملوضوعات خاصة مع زيادة 
انتشار بعض األمراض مثل السكر وأمراض القلب.
وأوضح املزيدي أن املؤمتر يهدف إلى تطوير 
وحتســني جودة اخلدمــات الطبية فــي الكويت 
خصوصا مع تزايد عدد احلاالت التي تخضع للعالج 
في اخلارج، مؤكــدا أن املؤمتر يهدف إلى تطوير 
كفاءة األطباء املتخصصني وبقية الكوادر الطبية 
من خالل االطالع على أحدث التقنيات والبحوث 
العلمية واالكتشــافات في هذا املجال للوقاية من 

أمراض األوعية الدموية وكيفية احلد منها.
وأشار إلى ان املؤمتر سيركز على مدار يومني 
على عدد من احملاور املتعلقة باالجتاهات احلديثة 
وأحدث التطورات في مجال جراحة األوعية الدموية 
من بحــوث علمية ودراســات وبرامــج التوعية 
واإلرشــادات التوجيهية في العلوم اجلديدة في 
القدم السكرية ودعامة الشريان السباتي وغيرها.
ولفت د.املزيدي الى أهمية التعاون بني جميع 
أطباء اجلراحة في مختلف التخصصات مبا يضمن 
جــودة الرعاية الصحية املقدمــة للمرضى ومبا 

يصب في تطوير املنظومة الصحية في البالد.

خالل افتتاح مؤمتر جراحة األوعية الدموية األول نيابة عن وزير الصحة د.أحمد العوضي
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معهد دسمان استعرض مخاطر «اعتالل الشبكية السكري»
حنان عبداملعبود

نظم معهد دسمان للسكري 
بالتعاون مع وزارة الصحة، 
ورشــة عمــل حــول اعتالل 
شبكية العني السكري والذي 
ينتج عــن مضاعفات مرض 
الســكري اخلطيــرة والتــي 
قد يــؤدي إهمالها إلى فقدان 

البصر.
الورشة على  واســتمرت 
مــدى يومــني ومت تنظيمهــا 
ملجموعتــني مختلفتــني مــن 
األطباء العامــني من الرعاية 
الصحيــة األوليــة في وزارة 
اعتــالل  الصحــة. ويعتبــر 
الشبكية شائعا لدى مرضى 
الســكري، إذ يحدث بســبب 
ارتفاع مستويات السكر في 

تؤدي إلى العمى.
اجلديــر بالذكــر أن هــذه 
الورشة ستساهم في تطوير 
خدمات ورعاية طب العيون 

باعتالل الشــبكية الســكري 
وعالمات اإلصابة به، وكيفية 
تشــخيص اإلصابــة، وكذلك 
مراحل تطور االعتالل الشبكي 
وقراءة فحوصات شبكية العني 
املتبعة  التوصيــات  وأحدث 

فيما يخص هذا املرض.
يجــدر اإلشــارة إلــى أن 
ورشــة العمــل مت تنظيمهــا 
في معهد دســمان للسكري، 
والذي أنشأته مؤسسة الكويت 
للتقــدم العلمــي، بالتعــاون 
مــع وزارة الصحة والرعاية 
الصحية األولية، ضمن جهود 
املعهد في نشر الوعي الصحي 
وحتســني جــودة اخلدمــات 
الطبية املقدمــة فيما يخص 
مرض الســكري ومضاعفاته 

املختلفة.

واالرتقاء مبستوى اخلدمات 
العالجية املقدمــة للمرضى، 
حيث تناولت عدة محاور، من 
بينها عوامل اخلطورة لإلصابة 

م ورشة عمل بالتعاون مع «الصحة» استهدفت تطوير خدمات ورعاية طب العيون نظَّ

عدد من املشاركني في الورشة

د.إبراهيم الطوالة ود.عبداهللا رجب ود.دينا الضبيب ود.هدى الدويســان ود.حنــان الفضالة ود.محمد العازمي 
ود.سالم العتيبي ود.طيبة احلسن على هامش التكرمي

الدم املغذي للخاليا في اجلزء 
اخللفي من العني، واملعروفة 
باســم شــبكية العني، والتي 
إذا تركت دون عالج ميكن أن 

«األوقاف» وّقعت اتفاقية
«خدمات املشاعر» خلدمة احلجاج

أسامة أبوالسعود

قام ممثل وزارة األوقاف مدير إدارة احلج والعمرة سطام 
املزين، وبعد إجراء املشــاورات الثنائية مع شركة مطوفي 
حجاج الدول العربية حول اخلدمات املقدمة حلجاج الكويت 
في املشاعر املقدسة ملوسم ١٤٤٤هـ بتوقيع اتفاقية خدمات 
املشاعر املقدسة وفقا للتصنيف الكمي والنوعي املعتمد من 
وزارة احلج والعمرة السعودية والشرائح املعتمدة ملوسم 

حج ١٤٤٤هـ.
وقد وقع االتفاقية من جانب شركة مطوفي حجاج الدول 

سطام املزين وماهر صالح جمال خالل توقيع االتفاقية بحضور وفدي اجلانبنيالعربية رئيس مجلس إدارة الشركة ماهر صالح جمال.

إبراهيم لـ «األنباء»: إجراء أول عملية 
«تكميم بلس» pjb مبستشفى مبارك

خضر لـ «األنباء»: فريقان لتشخيص عالج 
األطفال اخلدج في مستشفى الوالدة

عبدالكرمي العبداهللا

أجرى اختصاصي أول 
جراحــة عامة مبستشــفى 
الكبيــر د.محمــد  مبــارك 
ابراهيم أول عملية «تكميم 
بلس» pjb في الكويت، والتي 
تعد من عمليات «السمنة» 
املتقدمة بـ «املنظار».  وذكر 
د.ابراهيــم فــي تصريــح 
العمليــة  لـ«األنبــاء»، أن 
أجريــت ألحــد املرضــى، 
وتكللت بالنجاح وهللا احلمد 

دون حــدوث مضاعفــات جانبيــة ونتائج 
إيجابية في نــزول وزن املريض وصحته، 

وذلك بفضــل اهللا وجهود 
الكوادر الطبية.

 وبني د.إبراهيم أن عملية 
«تكميم بلس» بـ «املنظار» 
خطوة جديدة متنح نتائج 
الــوزن  إيجابيــة لنــزول 
وبأقــل املضاعفات مقارنة 
بالعمليات السمنة األخرى.

 وأشــار د.ابراهيــم إلى 
أن هذا النوع من العمليات 
يجــرى للمرضــى الذيــن 
يعانون من «سمنة مفرطة»، 
أو مــن مرض الســكر في 
مراحل متقدمة، أو عند رجوع الوزن بشكل 
كبير مما يعطي نتائج فريدة في العالج.
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كشــفت رئيس قســم 
االطفال اخلدج والعناية 
املركــزة حلديثي الوالدة 
فــي مستشــفى الــوالدة 
د.مرمي خضر، عن اعتماد 
وتدشني فريق التشخيص 
باملوجات فوق الصوتية 
وفريق تشخيص وعالج 
الدموية  الــدورة  أمراض 
لــدى  والفســيولوجية 
األطفــال اخلدج وحديثي 

الــوالدة فــي قســم االطفال اخلــدج في 
مستشفى الوالدة متاشيا مع التوصيات 
احلديثــة والعاملية، وذلــك ألهميته في 
سرعة التشخيص والتدخل العالجي من 
خالل التصوير في الوقت احلقيقي ودون 

اللجوء الى االشعة السينية.
وبينت خضر في تصريح لـ«األنباء» أن 
هذا جاء على هامش ورشة عمل نظمها قسم 
االطفال اخلدج والعناية املركزة حلديثي 
الوالدة في مستشــفى الوالدة مبشاركة 
طبيــب زائر د.طالل التميمي من اململكة 

العربية السعودية لتدريب 
االطبــاء على اســتخدام 
املوجات فــوق الصوتية 
لتشخيص وعالج أمراض 
اجلهاز التنفسي والدورة 
الدموية وإلدخال القساطر 
الوريدية لألطفال اخلدج 

وحديثي الوالدة.
ونوهت الى أن ورشة 
العمــل اخلاصة باالطباء 
شهدت تدريبهم على هذه 
الطريقة احلديثة، أما أفراد 
الهيئة التمريضية، فقد مت 
تدريبهــم على حزم منع العدوى وحزم 
منع وعــالج األلم وحزم حماية ورعاية 
االحتياجات التنمويــة والعصبية لدى 

االطفال اخلدج وحديثي الوالدة.
وأشادت د.خضر بدور وزارة الصحة، 
ممثلة بوزيــر الصحة ووكيــل الوزارة 
وإدارة منطقــة الصباح الصحية وإدارة 
مستشفى الوالدة ومجلس أقسام األطفال، 
وحرصهــا املســتمر على تقــدمي أفضل 
اخلدمات الصحية واالرتقاء مبســتوى 

أداء الطاقم الطبي.

أكد أنها من عمليات «السمنة» املتقدمة بـ «املنظار»

من خالل التصوير في الوقت احلقيقي دون اللجوء إلى األشعة السينية

د.محمد إبراهيم

د.مرمي خضر

رابطة طب العائلة كّرمت ٤٨ طبيبًا 
من خريجي البورد والدبلوم املهني

«الطرق» متدد موعد إغالق مناقصة 
«السكة احلديد» شهرًا

عاطف رمضان

حصلــت الهيئة العامة 
للطرق والنقل البري، على 
موافقــة اجلهــاز املركــزي 
للمناقصــات العامــة على 
متديد موعد إغالق مناقصة 
الدراســة  مشــروع أعمال 
والتصميم التفصيلي وإعداد 
مستندات مناقصة السكة 
احلديد «املرحلــة األولى» 

ملدة شهر.
من جانــب آخر، علمت 
«األنباء» ان وزارة األشغال 
العامة حصلت على موافقة 
اجلهات املعنية لتمديد موعد 

إغالق مناقصة إدارة وتشغيل 
وصيانة وتنفيذ أعمال توسعة 
محطــة تنقيــة كبــد احلالية 
واألعمال املكملة لها ملدة شهر 
من ١٢ مارس ٢٠٢٣ إلى ١١ أبريل 

.٢٠٢٣
وأضافت املصادر ان توسعة 
محطة تنقية كبد بسبب التوسع 

العمراني الذي شهدته الكويت 
مؤخــرا وذلك لزيــادة كميات 
تدفق ميــاه الصــرف الواردة 
للمحطة، ومت تصميم احملطة 
ليتم توسعتها لزيادة الكميات 
املتدفقة إليها من مياه الصرف 
الصحــي التي تتــم معاجلتها 
أوليا في بعض محطات الضخ.
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كّرمــت رابطــة أطبــاء 
العائلة واملمارسني العامني 
الكويتية ٤٨ طبيبا وطبيبة 
من خريجي البورد الكويتي 
العائلــة والدبلــوم  لطــب 
املهني للممارســني العامني 
خالل حفــل أقامته الرابطة 
بحضــور مراقــب مكتــب 
الدراســات العليــا مبعهــد 
الكويــت لالختصاصــات 
الطبيــة د.عبــداهللا رجب، 
ومديــر اإلدارة املركزيــة 
للرعاية الصحيــة األولية 
مديرة برنامج طب العائلة 

د.دينا الضبيب ومدير برنامج الدبلوم املهني 
في املمارسة الطبية د.حنان الفضالة ورئيس 
اجلمعية الطبية د.إبراهيم الطوالة ورئيس 
مركز عبداهللا العبدالهادي الصحي د.هدى 
الدويسان ورئيس الرابطة د.محمد املزعل 

العازمي ونائب الرئيس سالم العتيبي.
وقال نائــب رئيس رابطــة أطباء طب 
العائلة واملمارسني العاميني د.سالم العتيبي 
أن االستثمار احلقيقي في أي منظومة صحية 

يتمثل في طبيب العائلة.
وبني أن برامج بورد طب العائلة وبرنامج 
الدبلوم املهني في املمارسة الطبية يعدان 
من البرامج العريقة التي من شــأنها رفع 

كفاءة األطباء العاملني في هذا املجال.
وأفــاد بأن الرابطــة حريصة على دعم 
برنامج بورد طب العائلة والدبلوم املهني 
في املمارسة الطبية، مبينا أن الرابطة أخذت 
على عاتقها التواصل مع جميع األطباء في 
طب العائلة واملمارسني العامني في القطاعني 

احلكومي واألهلي.
وعن برنامج البورد في طب العائلة، قال 
د.العتيبي: تأسس في عام ١٩٨٧ بالتعاون 
مع الكلية امللكية لطب العائلة في اململكة 
املتحــدة، واســتمر منذ ذلــك الوقت حتى 

يومنا هــذا في تقدمي أفضل خدمة صحية 
في الرعاية األولية.

ولفت د.العتيبي الى أن تخصص طب 
العائلــة يعتبر مــن التخصصات اجلاذبة 
لألطباء في الكويت، وذلك حسب دراسات 
سابقة أجراها معهد الكويت لالختصاصات 

الطبية
وأوضح أن برنامج الدبلوم املهني في 
املمارســة الطبية العامــة مبعهد الكويت 
لالختصاصات الطبية والذي ترأسه د.حنان 
الفضالــة يعتبر تدريبيــا مهنيا لتدريب 
أطباء الرعاية األولية بالتعاون مع الكلية 
امللكية للممارســني العامني، مبينة أن هذا 
البرنامج مت إنشاؤه عام ٢٠١٤ انطالقا من 
ضرورة رفع مستوى األداء املهني ألطباء 
الرعاية األولية في وزارة الصحة ملواكبة 

التطورات املهنية.
وبــني أن الكثير من أطبــاء الرعاية في 
الكويت لم يحصلوا على التدريب املناسب 
املبني على مبادئ وأسس املمارسة العامة في 
الرعاية الصحية األولية، ولهذا جاء برنامج 
الدبلوم املهني في املمارسة الطبية لتنفيذ 
التدريب املنهجي للطبيب العام وحتسني 
جودة الرعاية الصحية األولية في الكويت.

العتيبي: دعم برنامج بورد طب العائلة والدبلوم املهني في املمارسة الطبية

ً متديد موعد إغالق مناقصة محطة كبد شهرا
تكرمي د.عمر الطوالة


