محليات 07

الثالثاء  9اكتوبر 2012

حضره ممثال بيفرلي هيلز ـ لوس أجنيليس ومركز فيزوم اإلسباني

افتتاح بيفرلي هيلز ـ الكويت في «السيمفوني»
بالتعاون بني  4مراكز طبية عاملية

أقيم صباح أمس مؤمتر صحافي
لتدشني مركز بيفرلي هيلز الطبي
ـ الكويت ،والواقع في مجمع فندق
الس����يمفوني املطل على ش����اطئ
اخلليج العربي في منطقة الساملية،
متهيدا الفتتاحه الذي مت عصر أمس
أيضا ،ويعتبر املركز فرعا ملركز
بيفرلي هيل����ز ـ لوس اجنيليس
بالواليات املتحدة األميركية.
وشهد املؤمتر واالفتتاح حضور
ممثل عن املركز الرئيسي لبيفرلي
هيلز في لوس اجنيليس د.باباك
ازيزاده ،وممث����ل مركز «فيزوم»
االسباني البروفيسور االسباني
جورج إليو ،إلى جانب نخبة من
األطباء واملختصني واملدعوين.
من جانبه ،أك����د املدير الطبي
ملرك����ز بيفرلي هيل����ز ـ الكويت
استشاري طب وجراحة العيون
زميل الكلي����ة امللكية البريطانية
وزمي����ل جامعة هارف����ارد لطب
وجراحة العيون د.غسان محمد
زي����ن ،أن بيفرلي هيلز ـ الكويت
يعتبر أول مركز طبي في القطاع
األهلي يتم تأسيسه بالتعاون مع
 4مراكز طبية عاملية ،مشيرا إلى
أن املركز يضم في مرحلته األولى
 4أقسام تخصصية تضم عيادات
العيون وجراحته����ا ،والتجميل،
واجللدي����ة والعناية بالبش����رة،
وجتمي����ل األس����نان وزراعتها،
الفتا إلى أن قسم العيون باملركز
يعمل بالتعاون مع مركز فيزوم
االس����باني والذي ميثله اجلراح

جانب من املؤمتر الصحافي

خالل الدورة التدريبية األولى بالتعاون مع «الصحة العاملية»

فاضل :ضرورة مراجعة قوانني استخدام

العقاقير واملسكنات في الرعاية التلطيفية

د.ابتهال فاضل

د.غسان محمد زين متوسطا د.باباك أزيزاده ود.جورج إليو

والبروفيس����ور العامل����ي جورج
إليو ،وق����ال «ان املركز بالكويت
يقدم نفس اخلدم����ات التي تقدم
باملراكز التي بيننا وبينها اتفاق،
العمل يتم بشكل توأمة ،حيث ان
املراكز العاملية التي اتفقنا للعمل
معها تش����ترط هذا ،وعليه يقوم
مستشار من هذه املراكز بزيارة
املركز ويضع جذور وقوانني للعمل
كش����رط لتفعيل نشاط التعاون،
حيث يوجب علينا تطبيق نفس
النظام الصحي املطبق لديهم منذ
دخول املري����ض وفحصه وطرق
الفحص».
وأض���اف «س���يكون لدين���ا
اخصائيون في تخصصات بعينها،
حيث ال يكون طبيب التجميل مثال
في كل جوانب التجميل ،وإمنا كل
في تخصصه الذي يبدع فيه مثل
تخصص جتميل األنف وتخصص
جتميل الصدر كل على حدا ،وهو
أهم ما مييزنا كما كشف زين عن أن
العمل جار حتى ال يتجه املرضى
للس���فر لتلقي العالج باخلارج،
وقال «نوفر ل���ه نفس اخلدمات
العالجية التي تتوافر بنفس املركز
باخلارج ،حيث ان األطباء العاملني
في مركز بيفرلي هيلز كويت اطباء
ذوو شهادات عالية وتخصصات
مرموقة ،وكذلك زائرون من أكبر
املراكز العاملية ،حيث سيكون هناك
شهريا وبشكل دوري زيارة ألحد

األطباء للمركز بتخصص معني
لعمل عمليات ومتابعة املرضى
للحاالت التي ال ميكن عالجها اال
باخلارج ،وستكون نفس اخلبرات
العاملية الت���ي تقوم بإجراء هذه
اجلراحات في اخلارج متواجدة
بالكويت بشكل دوري».
وعن التجهي����ز الطبي باملركز
أشار إلى أن التجهيز مت على أعلى
واحدث التقنيات املوجودة بالعالم،
الفتا الى أن املرك����ز يضم أحدث
أجهزة تصحيح عيوب اإلبصار على
اإلطالق ،وهو اجلهاز األسرع بالعالم
ويعمل بتقنية «الفيمتسكندليزك»
والذي يقوم بتشريح قرنية العني
عبر الليزر وليس شفرة مثل باقي
األجهزة ،والتي تستغرق في العملية
 25ثانية ،بينم����ا اجلهاز باملركز
يستغرق خمسة ثواني فقط ،إضافة
إلى تقنية ودقة عالية.
كما أعلن د.زين عن البدء بعملية
زراعة القرني����ة بالقطاع اخلاص
عبر البروفيس����ور الي����و ،والذي
يقوم بجراحات القرنية احلديثة،
وتصليح عيوب االبصار اخلاصة
بالقراءة والتي تشهد جراحة للمرة
األولى للتخلص من نظارة القراءة،
وهي عبارة عن زراعة عدسة الصقة
بني طبق����ات قرنية العني «كاميرا
انلي».

د.خالد الصالح مع عدد من املشاركني في الورشة

أكدت املستش����ارة اإلقليمية ملكتب شرق
املتوسط مبنظمة الصحة العاملية د.ابتهال
فاضل ضرورة مراجع����ة وتعديل القوانني
اخلاصة باستخدام العقاقير واملسكنات في
الرعاي����ة التلطيفية ،مش����ددة على أنها من
األولويات التي يجب تنفيذها حاليا ،مشيرة
إل����ى أن الكويت اتخذت خطوات متقدمة في
خطة املكافحة والوقاية من األمراض املزمنة،
والتي من ضمنها السرطان ،كما شهدت مؤخرا
تشكيل جلنة عليا إلعداد خطة شاملة تتماشى
وخطة منظمة الصحة العاملية ،والتي تؤكد
حرص منظمة الصح����ة العاملية على تقدمي
االستشارات التقنية احلديثة الالزمة.
وقال����ت د.فاضل في تصري����ح لها على
هامش ورش����ة الرعاي����ة التلطيفي����ة التي
افتتحت أمس األول في الكويت والتي تقام
في الفترة من  7الى  11أكتوبر اجلاري مبركز
تدريب الرعاية التلطيفية في منطقة الصباح
الطبية التخصصية« ،أن البداية تنطلق من
اإلس����تراتيجية اإلقليمية ملكافحة السرطان
والتي ركزت على أولويات إقليمية ضمنها
تعزيز برامج الرعاية التلطيفية في اإلقليم،
ومبا ان اجلمعيات األهلية العاملة في مجال

الوقاية والتوعية من السرطان تقدم خدمات
جليل����ة في هذا املجال فق����د مت عقد االتفاق
بني منظمة الصحة العاملية مبنطقة الشرق
األوسط واالحتاد اخلليجي ملكافحة السرطان
ممثال في أمني عام االحتاد د.خالد الصالح في
شهر يوليو  2010الجناز عدة مشاريع باإلقليم
وضمنها تدري����ب العاملني باملجال الصحي
وتهيئة الكوادر للقيام مبهام الرعاية التلطيفية
وقد مت بالفعل اجناز ورشة تدريب لألطباء
واملمرضني في ش����هر اكتوبر 2012بالتعاون
مع االحتاد اخلليجي ملكافحة الس����رطان»،
مضيفة ان «هذه الورشة هي األولى من نوعها
لكونها تهدف الى تهيئة طاقم من املدربني في
موضوع الرعاية التلطيفية في دول مجلس
التعاون.
من جانبه ،أشاد أمني عام االحتاد ورئيس
الورش����ة د.خالد احمد الصال����ح بالتعاون
الوثيق بني منظمة الصحة العاملية ـ املكتب
اإلقليمي للشرق املتوسط مع وزارة الصحة
في الكويت إلجن����اح خدمة الطب التلطيفي
والتي أصبحت اآلن بالنسبة للكويت عالمة
مميزة على مستوى اإلقليم.
٭ ٭حنان عبدالمعبود

خالل أسبوع الطب النووي في املستشفى

الدوسري :وصلنا إلى  660سرير ًا

وجار بناء مبنى الكلى
في «مبارك»..
ٍ

٭ ٭حنان عبدالمعبود

د .حسن الدوسري متوسطا فريق الطب النووي خالل اسبوع الطب النووي في مستشفى مبارك الكبير

كشف مدير مستشفى مبارك الكبير د.حسن
الدوس����ري عن وصول املستشفى الى طاقة
سريرية بسعة  660سريرا ضمن زيادة الطاقة
السريرية في جميع املستشفيات ،مؤكدا في
نفس الوقت على انه خالل الـ  5سنوات القادمة
سيش����هد املستشفى طفرة نوعية في زيادة
الطاقة الس����ريرية ،مشيرا الى أن من ضمن
اخلطط املستقبلية للمستشفى ايضا هي وجود
مبنيني احدهما لألطفال بسعة  280سريرا،
باالضافة الى مبنى متكامل لألش����عة ليخدم
جميع الفحوصات التش����خيصية بالنسبة
لألشعة .وذكر في تصريح للصحافيني على
هامش فعاليات اسبوع الطب النووي حتت
شعار «غير مفهومك» في مستشفى مبارك أننا
في طور بناء مبنى التبرع اخلاص بالكلى ويتم
العمل فيه حاليا على قدم وساق ،كما ان هناك
مشروعا آخر هو مشروع املغسلة والتعقيم
الذي سيكون خارج املستشفى لتوفير طاقة
سريرية اكثر داخل املستشفى ،عالوة على
وجود متابعة من قبلنا في افتتاح مستشفى
جابر االحمد .ولفت الى أن مستشفى مبارك
الكبير يعتبر من أول املستشفيات استجابة
لطلب وزير الصحة د.علي العبيدي لتسهيل
اخلدمات لكبار الس����ن ،حيث قمنا بتجهيز
عيادة خاصة للرعيل االول ،فضال عن دراسة
املعوقات التي تواجههم لعالجها وتسهيلها
للمسنني ،كما قمنا بعمل بطاقة تعريفية لكبار
السن اصحاب اعمار الـ  65وما فوق وتوزيعها
لتساعدهم في تسهيل امورهم في جميع اروقة
مستشفى مبارك ،سواء للمختبر او االشعة
او العيادة اخلارجية وغيرها بأن تكون لهم
االولوية كل كل االمور السابقة.
من ناحيتها ،قالت رئيس قسم الطب النووي
في مستشفى مبارك الكبير د.نهيل النفيسي:

انه متت اضاف����ة كثير من االجهزة احلديثة
في قسم الطب النووي في مستشفى مبارك
الكبير مثل «جهاز التصوير البيوزيتروني»
والذي يختص بالكشف عن أمراض مختلفة
في بداية تطوره����ا مثل االلتهابات والعظام
واالورام ،وامراض القلب والدماغ ،حيث أجريت
عليه اول حاالت تصوي����ر للقلب وللعظام
في الكويت .واضاف����ت :انه مت ادخال جهاز
متخصص بتصوير القلب ،والذي من شأنه
فحص املرضى بفترة زمنية قصيرة وبجرعة
اشعاعية قليلة مقارنة مع اجهزة التصوير
املتعارف عليه����ا ،حيث انه متوافر فقط في
مستشفى مبارك الكبير ومستشفى االمراض
الصدرية ،مشيرة الى أن هذا اجلهاز يوفر راحة
كبيرة للمريض وسرعة في اجناز الفحوصات،
علما أن قسم الطب النووي يضم اكبر مختبر
لعمل فحوص����ات الدم النووية في الكويت.
وكشفت د.النفيسي عن قرب وصول جهازين
جديدين لقسم الطب النووي في مستشفى
مبارك الكبير ،وهما جهاز تصوير جاما مدمج
مع جهاز تصوير اشعة مقطعية متطور ،مبينة
انه مت ادخ����ال نظام املعلومات االلي ،بحيث
ميكن ربط بيانات املريض مع صور االشعة
والتقارير ،إذ ميكن من خالل هذا النظام اطالع
االطباء على نتائ����ج فحوصات املرضى عن
طريق نظام املعلومات االلي.
من جهتها ،اشادت رئيس اللجنة الفنية
ألقسام الطب النووي ورئيس اختصاصيني
الطب النووي في مستش����فى مبارك د .عقال
املطيري بجهود وزير الصحة د.علي العبيدي
ودعمه في السعي لتخصيص مميزات مالية
وكوادر لتخصص الطب النووي للتشجيع
على االلتحاق بهذا التخصص املهم.
٭ ٭ عبد الكريم العبداهلل

أكثر من  800طبيب في امللتقى

الرابع لألمراض اجللدية لألطفال
برعاية وزي���ر الصحة د.علي العبيدي
افتتح أمس امللتقى العلمي الرابع لألمراض
اجللدية لدى األطفال والذي ينظمه مجلس
أقس���ام األمراض اجللدية والتناسلية في
الكويت ومبش���اركة اكث���ر من  800طبيب
من أطب���اء وطبيبات األم���راض اجللدية
والتخصصات األخرى.
وقال رئيس املؤمتر رئيس مجلس أقسام
اجللدية في وزارة الصحة د.نواف املطيري

في تصريح صحاف���ي ان الدعم املتواصل
للمؤمترات وامللتقيات من قبل وزارة الصحة
يأتي طبقا الس���تراتيجية الوزارة في رفع
مس���توى جميع األطباء بالكويت وذلك ملا
متثله هذه املؤمترات وامللتقيات من فرصة
مثالية لالحتكاك وتبادل اخلبرات مع األطباء
العامليني وذلك للوقوف على احدث املستجدات
العلمية في التخصص.

٭٭عبدالكريم العبداهلل

