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عقدا جلسة مباحثات رسمية لبحث سبل تعزيز آفاق التعاون

المبارك استعرض والمستشار النمساوي القضايا اإلقليمية والدولية

• �سمو ال�شيخ جابر املبارك خالل جل�سة املباحثات مع امل�ست�شار النم�ساوي

عقد �سمو ال�شيخ جابر املبارك ،رئي�س جمل�س
ال��وزراء ،جل�سة مباحثات ر�سمية بق�رص بيان
�أم�س ،مع م�ست�شار النم�سا �سيبا�ستيان كور�س.
ومت خالل املباحثات التي جرت يف �أجواء ودية
عك�ست عمق العالقات الوطيدة واملتميزة بني
البلدين بحث �سبل تعزيز �آفاق التعاون يف خمتلف
املجاالت مبا يخدم م�صالح البلدين وال�شعبني.
كما مت خ�لال املباحثات ا�ستعرا�ض الق�ضايا
االقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك ومواقف

البلدين جتاهها.
ح�رض املباحثات عن اجلانب الكويتي النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ال�شيخ
نا�رص ال�صباح ،ونائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
اخلارجية ال�شيخ �صباح اخلالد ،وامل�ست�شار يف
ديوان رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س بعثة ال�رشف
املرافقة ال�شيخ د�.سامل اجلابر ،وعدد من كبار
امل�س�ؤولني بديوان رئي�س جمل�س الوزراء ووزارة
اخلارجية.

•  ...وخالل م�أدبة الغداء

وح�رضها عن اجلانب النم�ساوي الوفد املرافق
مل�ست�شار جمهورية النم�سا.
وقد �أقام �سمو ال�شيخ جابر املبارك ،م�أدبة غداء
ر�سمية �أم�س ،على �رشف امل�ست�شار النم�ساوي
�سيبا�ستيان كور�س ،والوفد املرافق له.
وك��ان امل�ست�شار النم�ساوي قد و�صل والوفد
املرافق له �إلى البالد �صباح �أم�س ،يف زيارة
ر�سمية ق�صرية بدعوة من �سمو ال�شيخ جابر
املبارك.

وكان يف مقدمة م�ستقبليه على �أر�ض املطار �سمو
ال�شيخ جابر املبارك ،رئي�س جمل�س الوزراء،
ونائب رئي�س جمل�س ال���وزراء وزي��ر الدولة
ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء �أن�س ال�صالح ،ونائب
وزي��ر ���ش��ؤون ال��دي��وان االم�يري ال�شيخ حممد
العبدالله ،وامل�ست�شار يف ديوان رئي�س جمل�س
ال��وزراء رئي�س بعثة ال�رشف املرافقة ال�شيخ
د�.سامل اجلابر ،ونائب وزير اخلارجية خالد
اجلارالله ،وعدد من ال�شيوخ والوزراء وكبار

قادة اجلي�ش وال�رشطة واحلر�س الوطني وكبار
امل�س�ؤولني بالدولة ودي���وان رئي�س جمل�س
الوزراء ووزارة اخلارجية و�سفري الكويت لدى
النم�سا وممثلها الدائم لدى املنظمات الدولية
�صادق معريف.
وق��د �أج��ري��ت لل�ضيف مرا�سم ا�ستقبال ر�سمية
باملطار حيث عزف ال�سالم الوطني النم�ساوي
وال�سالم الوطني الكويتي ثم ق��ام امل�ست�شار
النم�ساوي مب�صافحة كبار م�ستقبليه.

بهدف تطوير األداء بالمختبرات الطبية ودعم قدرات النظام الصحي

نولي هذا التخصص اهتمام ًا كبيراً

الرفاعي :مواكبة المستجدات العالمية لالستفادة

«الصحة» :توفير أحدث األجهزة

من تطبيقات الذكاء االصطناعي

• فواز الرفاعي يلقي كلمته

اكدت وزارة ال�صحة �أهمية مواكبة امل�ستجدات
العاملية لال�ستفادة م��ن تطبيقات الذكاء
اال�صطناعي لتطوير الأداء باملختربات الطبية
ودعم قدرات النظام ال�صحي.
وقال الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون اخلدمات الطبية
امل�ساندة د.فواز الرفاعي ،ممثل وزير ال�صحة
ال�شيخ با�سل ال�صباح ،يف كلمته خالل افتتاح
فعاليات امل�ؤمتر الثاين للمختربات الطبية �ضمن
فعاليات الأ�سبوع الوطني الثاين للمختربات
الطبية ان امل�ؤمتر �سيتيح الفر�صة لتبادل
اخلربات وا�ست�رشاف �آفاق امل�ستقبل لال�ستفادة
من الفر�ص املتاحة وو�ضع التو�صيات املنا�سبة
لدعم قدرات النظام ال�صحي.
و�أو�ضح ان امل�ؤمتر �سريكز على امل�ستجدات
بتقنية املعلومات واال�ستفادة من تطبيقات

�أكد وكيل وزارة ال�صحة د.م�صطفى ر�ضا ،حر�ص ال��وزارة على توفري
�أحدث الأجهزة والربامج املتطورة يف جمال الطب النووي ل�ضمان تقدمي
�أف�ضل اخلدمات ال�صحية.
وقال خالل افتتاح م�ؤمتر الكويت ال�سنوي للطب النووي الذي يقام
برعاية وزير ال�صحة ال�شيخ د.با�سل ال�صباح� ،إن الوزارة تويل اهتماما
بهذا التخ�ص�ص ملا له من �أهمية يف عالج العديد من الأمرا�ض كالقلب
وال�رشايني والعظام والكلى والغدد ال�صماء �إلى جانب ت�شخي�ص وعالج
الأورام والأمرا�ض ال�رسطانية.
و�أو�ضح �أن وزارة ال�صحة ت�ست�ضيف هذا امل�ؤمتر ال��ذي يختتم غد ًا
الثالثاء ،انطالقا من حر�صها على مواكبة التطورات يف جمال الطب
النووي ومناق�شة �آخر التطورات العلمية والطبية.
من جانبه قال رئي�س جمل�س �أق�سام الطب النووي بالوزارة د�.سعود
العنزي� ،إن الكويت من �أولى دول املنطقة بن�سبة عدد �أجهزة الت�صوير
قيا�سا بعدد ال�سكان� ،إ�ضافة الى تفوقها يف عدد الأطباء من �أ�صحاب
امل�ؤهالت والفنيني واالخت�صا�صيني ،ف�ضال عن وجود �أق��دم برنامج
تدريبي باملنطقة لتخريج �أطباء متخ�ص�صني بالطب النووي.
و�أ�ضاف �أن �أق�سام الطب النووي بالوزارة توفر خدمات ت�شخي�صية
وعالجية من خالل  11ق�سما ب�أعلى معايري اجلودة وال�سالمة العاملية
وب�أحدث التكنولوجيا ل�ضمان تقدمي �أف�ضل اخلدمات ال�صحية للمر�ضى.
و�أفاد ب�أن امل�ؤمتر �سيناق�ش �آخر التطورات العلمية يف تخ�ص�صات الطب
النووي مثل ت�صوير القلب والرئة وت�صوير االلتهابات و�آخر امل�ستجدات
يف ت�شخي�ص الأورام و�أمرا�ض الأطفال كما �سيتناول امل�ؤمتر اال�ستخدامات
امل�ستحدثة للمواد امل�شعة يف ت�شخي�ص وعالج الأمرا�ض ،بالإ�ضافة الى
تكنولوجيا الت�صوير املدمج وتطبيقاتها الإكلينيكية.

• جانب من م�ؤمتر املختربات الطبية

ال��ذك��اء اال�صطناعي يف املختربات وتطبيق
معايري اجلودة واالعتماد مبا يعرب عن االدراك
الواعي والذكي لأهمية التطوير امل�ستمر لأداء
املختربات واال�ستفادة من الفر�ص املتاحة
ال�ستخدامات ال�صحة الرقمية .وا���ض��اف ان
امل�ؤمتر �سريكز اي�ضا على ال�صحة وال�سالمة
والإدارة ال�سليمة للنفايات الطبية ب�أنواعها
املختلفة وحماية العاملني باملختربات من
املخاطر املختلفة والت�شخي�ص املبكر والدقيق
ومكافحة العدوى بامل�ست�شفيات ما من �ش�أنه �أن
يعزز تطبيق اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات التي
توليها الوزارة �أولوية كبرية يف تلك املجاالت.
وثمن اجلهود املخل�صة يف التخطيط والتنظيم
للم�ؤمتر و�إع��داد فعالياته وبرامج التوعية
لأفراد املجتمع و�إجراء الفحو�صات للت�شخي�ص

املبكر وح�سن اختيار املو�ضوعات املطروحة
للمناق�شات يف هذا امل�ؤمتر.
من جانبه ،قال رئي�س امل�ؤمتر د.م�أمون الق�صري
يف كلمة مماثلة ان تخ�ص�صات املختربات الطبية
تعد احد ا�رسع التخ�ص�صات يف النمو والتطور
وذلك جراء االكت�شافات العلمية املتتابعة.
و�أ�ضاف «ملواكبة هذا التطور املت�سارع حتر�ص
وزارة ال�صحة دائما على ادخال اف�ضل التقنيات
الت�شخي�صية يف خمترباتها لتوفري احدث الرعاية
ال�صحية للمر�ضى وتزويدهم بنتائج خمربية
�أعلى دقة و�أكرث �رسعة للحاالت املختلفة».
وا�شار الى حر�ص الوزارة على تزويد املختربات
يف امل��راك��ز ال�صحية املختلفة بالعديد من
التخ�ص�صات الدقيقة اجلديدة التي من بينها
تخ�ص�صات الأم��را���ض الفريو�سية واملناعة

والبرامج في مجال الطب النووي

واالم��را���ض اجلينية ال��وراث��ي��ة وغ�يره��ا من
التخ�ص�صات.
و�أك��د ان املختربات الطبية يف وزارة ال�صحة
تتميز بتطورها الفني وبالتزامها بقوانني �ضبط
اجل��ودة م�شريا الى انه ب��د�أت بالفعل العديد
من خمتربات ال��وزارة اعتماد طلب التحاليل
وحترير النتائج الالورقية لتوفري خدمات
امللف الإلكرتوين للمر�ضى للو�صول الى الربط
االل��ك�تروين ب�ين جميع امل��راك��ز ال�صحية يف
الكويت م�ستقبال.
وا���ش��ار ال��ى �أن اه��م اه��داف الأ�سبوع الوطني
للمختربات الطبية هو �إتاحة الفر�صة ملراجعة
�آخر التطورات العلمية والفنية والتو�صيات
العاملية يف ه��ذا املجال ال �سيما ما يتعلق
باالعتماد وتطبيقات الذكاء اال�صطناعي.

• م�صطفى ر�ضا متو�سط ًا عدد ًا من امل�شاركني يف امل�ؤمتر

«كان» مستمرة في حمالتها التوعوية

الحمود %90 :من حاالت اإلصابة بسرطان القولون والمستقيم بين كبار السن

• نادية احلمود تلقي كلمتها

نظمت احلملة الوطنية للتوعية
مبر�ض ال�رسطان «ك��ان» حما�رضة
توعوية ملوظفي البنك التجاري،
وذلك �ضمن فعاليات حملة التوعية
ب�رسطان القولون وامل�ستقيم «�أنع�ش
حياتك» ،والتي ت�ستمر فعالياتها
على مدار �شهر مار�س احلايل.
وق��دم��ت املحا�رضة رئي�سة ق�سم
التوعية امليدانية يف �إدارة تعزيز
ال�صحة ا�ست�شارية ط��ب عائلة
د.نادية املحمود ،تطرقت فيها �إلى
تعريف املر�ض و�سبل الوقاية منه
وعوامل اخلطورة امل�سببة له ،ف�ض ً
ال
عن تو�ضيح �أعرا�ض املر�ض ون�سبة
ال�شفاء منه و�آلية و�أنواع العالج،
�إ�ضافة �إل��ى ا�ستقبال ا�ستف�سارات
احل�ضور والإجابة عليها.
و�أو�ضحت د.نادية املحمود �أن %90
من حاالت الإ�صابة ب�رسطان القولون
وامل�ستقيم تكون بني الأ�شخا�ص
الأك�بر من  50عاماً ،م�شددة على
�أهمية الك�شف املبكر عن املر�ض
وخا�صة انعكا�ساته الإيجابية على

العالج ،مو�ضحة« :ن�سبة ال�شفاء
من هذا املر�ض تعتمد على مراحل
اكت�شاف املر�ض ،فاملراحل الأولى
ت�صل ن�سبة ال�شفاء �إلى  ،%90وهنا
تكمن �أهمية الك�شف املبكر».
وفيما يتعلق ب�أعرا�ض �رسطان
ال���ق���ول���ون وامل�����س��ت��ق��ي��م قالت
املحمود« :غالبا ال توجد �أعرا�ض
يف امل��راح��ل الأول���ى� ،إال �أن��ه قد
تظهر �أي�ض ًا �أعرا�ض مثل تغيري يف
طبيعة التربز «ا�سهال �أو ام�ساك
وتناوب اال�سهال مع الإم�ساك»،
النزيف الدموي من امل�ستقيم،
وجود دم بالرباز� ،آالم �أو تقل�صات
بالبطن ،فقر دم ب�سبب النزيف
وعدم اال�ستجابة للعالج� ،ضعف
ع��ام واره���اق ،ون��زول يف الوزن
بدون �سبب».
وبينت �أن من �أبرز عوامل اخلطورة
امل�سببة لهذا املر�ض هي ال�سمنة،
خمول وقلة احلركة ،الغذاء غري
ال�صحي ،التدخني ،تناول الكحول،
التقدم بالعمر ،التاريخ العائلي

للمر�ض �أو وجود نتوءات يف جدار
القولون وامل�ستقيم وراثي.
و�شددت املحمود على �أهمية احلر�ص
على اتباع بع�ض املمار�سات التي
من �ش�أنها �أن ت�ساهم يف الوقاية
من �رسطان القولون وامل�ستقيم،
م��ن �أب���رزه���ا« :ال��غ��ذاء ال�صحي،
ممار�سة الريا�ضة يوميا ملدة ن�صف
�ساعة ،تقليل الوزن ،االمتناع عن
التدخني ،حتليل ال�براز لالقتفاء
�آثار الدم ،و�إجراء منظار القولون
وامل�ستقيم.
من جهة �أخرى نظمت حملة «كان»
معر�ض ًا توعوي ًا يف جممع «كويت
م��اج��ي��ك» ،للتوعية م��ن مر�ض
�رسطان القولون وامل�ستقيم ،مت
خالله توعيتهم حول �سبل الوقاية
م��ن امل��ر���ض وع��وام��ل اخل��ط��ورة
امل�سببة ل��ه ،ف�ض ً
ال الت�أكيد على
�أهمية الك�شف املبكر عن املر�ض،
�إ�ضافة �إلى توزيع كتيبات للتوعية
من خمتلف �أنواع ال�رسطان ،وهدايا
«كان» على اجلمهور.

