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تشـجيع  عــلــى  طــويــلــة  ســــــــنــوات  منـذ  الصحـة  وزارة  دأبـــت 
اسـتضافة أطبـاء زوار من خـيرة األطبـاء املعروفـني عامليـا في 

مختلـف التخصـصات من الـدول العربيـة واألجنبيــة  .

والهـدف من اسـتضافة هؤالء األطبـاء الـزوار هـو االسـتفادة 
من خـبرتهـم الطويلة في تقـدمي أفضـل رعاية صحيـة ممـكنـة 
للمرضي من خـالل تشـخيص احلـاالت التي حتتـاج إلي رأي 

ثان وكذلك تقـدمي العـالج املناسـب لهـا .

وغنى عن القول أن تخصص األمــراض اجلــلدية كان أحـد 
الهامة  اخلـدمة  هذه  من  اسـتفادت  التي  التخصصـات  هذه 
مت  حيث  املاضيـة  الطويلة  السـنوات  مـدي  على  وفعلتهـا 
طبيبـا   )  35  ( وثــالثـــــني  خمسـة  عــن  يقـل  مــاال  اســـــتــدعــاء 

األطبـاء الزوار ودورهـم فى تطـوير الرعايـة الصحيـة
دكتور/ قاســم عبد اللطيف الصــالح

  اســتشـــاري و رئيـس مركز أســـعد احلمــد لألمراض اجلـــــلدية

دكتور/ قاسم عبداللطيف الصالح
استشاري و رئيس مركز أسعد احلمد لألمراض اجللدية

األمــراض  في  التخصص  من  عاليـة  درجــة  على  اسـتشـاريا 
اجلــلدية وفروعهـا الدقيقـة املختلفة .

األطبـاء  التفاصيـل عن هؤالء  بعض  على  القارئ  والطـالع 
قـد مت  أنــه  اجلـــلدية جنـد  األمـــراض  فــي تخصص  الـــــزوار 

اسـتضافة هـؤالء األطبـاء من الـدول التاليــة :

1.الـواليات املتحـدة األمريكيــة ) 7 أطبـاء ( .
2.املمــلكة املتحــدة ) 8  أطبـاء ( .

3.كنــدا ) 5 أطبــاء ( .
4.فرنســا ) 2 طبيب ( .

5.النمســا ) 1 طبيب ( .
6.الدامنـرك  ) 1 طبيب ( .
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�

اجلانب التعليمي والتـدريبي ألطبـاء اجلــلد بالكويت حيث أن 
هنـاك مجمـوعة منهـم شـاركت في البرنامـج التدريبي للبـورد 
كورسـات  خـالل  من  وذلــك  اجلــلدية  األمــراض  في  الكويتي 
مكثفـة لألطبـاء املندرجـني في هذا البرنامج التدريبي ، كذلك 
العلميـة في تخصص األمراض  بإلقـاء احملاضرات  سـاهموا 
اجلــلدية ألطبـاء اجلـلد بالكويت حيث عقـدت جميعهـا في 

مركز أسـعد احلمـد لألمراض اجللــدية . 

تفعيـل  في  إيجابيـة  بصورة  احملــاضــرات  هــذه  سـاهمت  وقـد 
ألطبـاء  الفرصـة  وأتاحت  املسـتمر  الطـبي  التعـليم  برنامـج 
الطبي  التعـليم  نقاط  علي  للحصول  الكويت  فــي  اجلـلد 
وحتديثها  الطبيه  معلوماتهم  إلثــراء  لهم  الالزمة  املستمر 

والوقوف على أخر املستجدات في علوم األمراض اجللدية.

كذلك ساهمت مجموعة من هؤالء األطباء الزوار في تنظيم 
اجللدية  لألمراض  الدقيقة  التخصصات  في  عمل  ورشــات 

ونذكر منها على سبيل املثال:

> باثولوجي اجللد.
> العالج الضوئي وبيولوجيا اجللد.

> األمراض الفقاعية.
> الليزر وتصويب اجللد.

> فطريات اجللد.

7.الهنــد ) 1 طبيب ( .

8.لبنــان ) 1 طبيب ( .
9.جمهورية مصـر العربيـة  ) 7 أطبـــاء ( .

واسـتشاراتهـم  خبراتهـم  الـزوار  األطبــاء  هـؤالء  قـدم  حيث 
القيمـة في تخصصهـم الـدقيـق في مجـال األمراض اجلــلدية 

وعلى سـبيل املثـال شـمل ذلك اآلتي :
> األمراض الفقـاعيـة وأمراض منـاعة اجلـــلد .

> األمراض اجلــلدية الـوراثيــة .
> أمراض اجلــلد لـدي األطفــال .

> ليمفـوما اجلـــلد وأورامـه .
> جراحـة اجلـــلد واللــيزر .

> العــالج الضوئي وبيـولوجي اجلــلد .
> باثولوجي اجلـــلد .
 > أمراض األظـافر .
> فطـريات اجلــلد .

> حسـاسـية اجلــلد واحلســاسـية التـالمســية .
> أمـراض الصــدفيـة والبهــاق .

> األمراض املنقـولة جنســيا واإليــدز .
وزارة  طريق  عن  اسـتضافتهـم  متـت  األطبـاء  هـؤالء  وجميـع 
الصحـة ، وهنـاك مجمـوعة أخـري اسـتضافتهـم رابطـة أطبــاء 
اجلــلد الكويتيــة من خـالل مسـاهماتهـم في عـدة مؤمتـرات 

لألمراض اجلــلدية عقـدت في دولـة الكويــت .

األمراض   قسـم   ( أســعد احلمد لألمراض  مركز  ونظـرا ألن 
اجلــلدية – مستشفي الصبـاح  سـابقا (  هو املركز الرئيسـي 
دولــة  فــي  الصحيـة  اجلــلدية  األمــــراض  خـــــدمــات  لتقدمي 
الكويت ملا يحتويه من إمـكانيات كبيرة واسـتعدادات  متقـدمة 
زاره  ، فلقـد  في مجال تشـخيص وعـالج األمــراض اجلـلدية 
هـؤالء األطبـاء االستشاريون واطـلعوا على ما يقـدمه القسـم 
من خـدمات صحيـة وشـاركوا مشـاركات فعـالة في تشـخيص 

وعـالج العـديد من املرضي على مـدي السـنوات املاضيــة .

تقـدمي  على  مقتصـرا  الـــــزوار  األطبـاء  هــؤالء  دور  يكن  ولــم 
إلى  ذلــك  تعـدي  بل  للمرضي  الصحيـة  والرعاية  اخلـدمة 


