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انطالق الحملة الثانية برعاية وزارة الصحة تحت عنوان »ألجلك سيدتي«

يخفف أعراض مرض الربو ويقلل من التدهور

الحملة األولى لصحة الثدي: فحص 1100 سيدة والهدف 
الوصول للعدد 3000 واكتشاف 7 حاالت سرطان مبكرة 

األحمد : عالج 10 مرضى بـ »الزولير« منذ دخوله الكويت
أربدوفيك: أكثر من 40% من الكويتيين مصابون بالحساسية

بالربو الش���ديد ويشكون من 
االصابة بنوبات شديدة ومتكررة 
م���ن الربو مم���ا يترتب عليه 
زيارات متكررة القسام الطوارئ 
او  واستخدام متكرر حلبوب 
ابر الكورتيزون، موضحا انه 
يستخدم لالعمار فوق 12 سنة 
الوقت احلالي، كما تشير  في 
الطبية  الدراسات االقتصادية 
جلدوى ه���ذا العالج حيث ان 
تكلفة استخدام العالج اقل من 
التكلفة التي قد يتحملها النظام 
الصحي نتيجة حلاجة املريض 
املتكررة للدخول للمستشفيات 
واملراجع���ات الدائمة لالطباء 

واقسام الطوارئ.
وبني ان هذه اخلطوة بتوفير 
احدث االدوية العاملية في مجال 
عالج امراض احلساسية والربو 
تأتي ضمن خطة وزارة الصحة 
باالرتقاء باخلدمات الصحية 

تعتبر قليل���ة باملنطقة ككل، 
مشيرة الى انه يجب النهوض 
بخدماتن���ا ملا يخ���دم مرضى 
احلساسية بالكويت، بتعميم 
الفائدة من هذا الدواء وغيره من 
االدوية احلديثة لدينا لنحقق 
خطة قسم احلساسية في مركز 
عبدالعزيز الراشد للحساسية 
لالرتق���اء باخلدمات الصحية 
في امراض احلساسية واعطاء 
خبراتنا لباقي املستش���فيات 
بالكويت ودول اخلليج لتعميم 

الفائدة البناء املنطقة.
وذكرت ان هناك نحو 300 
مليون شخص في شتى انحاء 
العال���م اصيبوا مبرض الربو 
وفي الكويت يؤثر هذا املرض 
على اكثر م���ن 15 % من افراد 
املجتم���ع، في ح���ني تصيب 
احلساس���ية اكثر من 40% من 
الكويتيني، كما يعتبر مرض 
الربو ثالث اكبر سبب للدخول 
للمستشفيات بالواليات املتحدة 
االميركي���ة لالعمار اقل من 18 
سنة، ويتسبب في وفاة اكثر 
من 180 الف ش���خص بالعالم 
س���نويا حس���ب احصائيات 
منظمة الصحة العاملية، ويكلف 
ما يقارب 13 مليار دوال سنويا 
في الواليات املتحدة االميركية 
وحده���ا معظمها كمصروفات 
طبي���ة وعالجية مباش���رة، 
وتس���تقطع تكاليف االدوية 
جزءا مهما من هذه املصروفات 

السنوية.

اس���بوعني، ويتم اعطاؤه في 
عيادة متخصصة اس���بوعية 
حتت اشراف اطباء استشاريني 
متخصصني في مجال امراض 
احلساسية وفقا للبروتوكوالت 
والتوصي���ات العاملية في هذا 
الشأن، مؤكدا انه ميثل اضافة 
مهمة في اخلدمات املميزة التي 
يقدمها مركز الراشد للحساسية 
الى مرضى الربو واحلساسية 

على مستوى الكويت.
واعتب���ر د.االحمد ان اكثر 
املس���تفيدين من ه���ذا الدواء 
الرب���و املصاحب  هم مرضى 
العوام���ل  للحساس���ية م���ن 
اجلوية، والذين يش���كون من 
اعراض املرض لفترات متكررة 
ويحتاجون الى جرعات عالجية 
كبيرة وبشكل مستمر، حيث 
يتسبب تدهور الربو لديهم في 
الدخول املتكرر الى املستشفى 
او للزيارات الكثيرة للحوادث 

او املراكز الصحية
واوضح ان دواء »الزولير« 
يعمل عن طريق تكوين مركب 
املناعية  مع االجسام املضادة 
وبالتال���ي مين���ع التصاقه���ا 
باخلالي���ا الدلقي���ة، اي مينع 
تفاعالت احلساس���ية والتي 
تتسبب في ضيق الشعيبات 
التنفسية بعد التعرض ملؤثرات 

احلساسية.
وقال ان الدراسات العاملية 
تشير الى ان هذا العالج اكثر 
فاعلية م���ع املرضى املصابني 

على مستوى الكويت خصوصا 
مع توفير الكوادر الطبية على 

اعلى املستويات.
وقال د.االحمد »نطمح كأطباء 
الى  بقسم احلساسية باملركز 
تقدمي اح���دث االدوية العاملية 
مبج���ال عالج ام���راض الربو 
واحلساسية، وتقدمي خبراتنا 
في هذا املجال لالستفادة منها 
محليا واقليمي���ا مما ينهض 
باخلدمات الصحي���ة املقدمة 
في الكويت، خصوصا انه قد 
شهدت وزارة الصحة حاالت 
عديدة مت ابتعاثها للعالج في 
اخلارج وذلك للحصول على 
هذا الدواء قبل توافره في وزارة 

الصحة.
ومن جانبها قالت رئيسة 
قس���م احلساس���ية في مركز 
عبدالعزيز الراشد للحساسية 
اريدوفيك ألن ملركز  د.نرمينا 
الراشد للحساسية دورا رياديا 
في عالج امراض احلساس���ية 
والربو على مستوى الكويت، 
أنفس���نا ملزمني  فإننا جن���د 
بتطوير أنفسنا كأطباء للوقوف 
على آخ���ر التطورات العلمية 
وتوفير احدث االدوية بالعالم 
خلدم���ة مرضانا مل���ا يوازي 
اخلدمات الصحية مبجال امراض 
احلساسية بأي مركز تخصصي 
عاملي بال���دول املتطورة طبيا 

حاليا.
واضاف���ت ان لديهم خبرة 
سنة كاملة بهذا الدواء، والتي 

كشف اختصاصي امراض 
احلساسية واملناعة والباطنية 
الراش���د  مبرك���ز عبدالعزيز 
للحساسية د.ناصر االحمد انه 
مت عالج 10 مرضى يشكون من 
الربو االرجي احلاد املصاحب 
للحساس���ية عن طريق دواء 
الزولير منذ دخوله املركز العام 
املاضي، بعد خضوعهم للجنة 
طبية متخصصة من قبل اطباء 

قسم احلساسية.
واض���اف، ف���ي تصري���ح 
للصحافيني امس، ان النتائج 
االستطالعية االولية تشير الى 
الدور االيجابي الذي لعبه هذا 
الدواء على اصع���دة متعددة 
لهؤالء املرضى، مثل تخفيف 
وحتسن ملحوظ في اعراض 
امل���رض، وكذل���ك التقليل من 
التدهور املصاح���ب للمرض 
ما نت���ج عنه تقلي���ل الزيارة 
للحوادث الطبية وتقليل مرات 
الدخول للمستشفى، باالضافة 
الى ان هناك انخفاضا ملحوظا 
في اخذ حبوب وإبر الكورتيزون 
والكمامات او االدوية سريعة 
املفعول ل���دى املجموعة التي 

حصلت على هذا الدواء.
وذك���ر د.االحم���د ان دواء 
الزولير يع���د آخر واحدث ما 
توصلت اليه االبحاث والدراسات 
الطبية في مجال عالج امراض 
الربو حول العالم، وهو خال 
من الكورتيزون، ويعطى على 
شكل ابر تؤخذ شهريا او كل 

واشارت الى ان احلملة تهدف 
هذا العام الى اجراء الفحص على 
اكثر من 3000 سيدة مع احملافظة 
على س���جالت وفحوصات 1100 
س���يدة اجريت لهن الفحوصات 
خالل احلملة األولى العام املاضي، 
مش���يرة الى انه ستتم دعوتهن 
خالل ش���هر نوفمبر وديسمبر 

ويناير الجراء هذا الفحص.
وش���ددت د.كرمان���ي عل���ى 
ضرورة التزام السيدات من سن 
20 بالفحص الذاتي للثدي والذي 
تقوم به السيدة بنفسها، مشيرة 
الى انه من اصح الطرق لالكتشاف 

املبكر للمرض.
واضاف���ت ان الفحص الذاتي 
هو فحص شهري يجب ان تقوم 
به الس���يدات بعد انتهاء الدورة 
الشهرية ويتكرر في الوقت نفسه 
شهريا، مش���يرة الى ان السيدة 
تستطيع من خالل هذا الفحص 
التع���رف على طبيع���ة ثدييها 
وتركبيهما ووجود اي تغييرات في 

امللمس املعتاد لهما ان وجدت.
وتوقع���ت د.كرماني ان عددا 
قليال من السيدات اللواتي سيجرين 
فحص )املاموجرام( سيطلب منهن 
اجراء فحوص���ات اضافية بعد 
الروتيني، الفتة  الثدي  تصوير 
الى ان ذلك ال يعني انهن مصابات 
بس���رطان الثدي وامنا قد يكون 
ذلك بسبب التصوير غير الواضح 
او لوجود اي اشياء اخرى غير 

واضحة بالتصوير.
واك���دت د.كرماني ان احلملة 
تس���تمر الى 28 أكتوبر وسيتم 
اج���راء الفحوصات ف���ي جميع 

املناطق الصحية.

وقالت د.كرماني في تصريح 
افتتاح  للصحافيني على هامش 
احلملة الثانية لصحة الثدي والتي 
تنظمها وزارة الصحة بالتعاون 
مع مجموعة »الجلك سيدتي« ان 

احلملة تهدف الى تثقيف السيدات 
بضرورة االهتمام بصحة الثدي 
واجراء الفحص املبكر للوقاية من 
االصابة بسرطان الثدي وذلك من 

خالل اجراء هذا الفحص.

السن، داعية الى ضرورة االلتزام 
بالفحص الدوري عن طريق اشعة 
الثدي )املاموجرام( سنويا ما بعد 
سن االربعني على حسب توصيات 

اجلمعية الطبية االميركية.

حنان عبدالمعبود
اعل���ن وكي���ل وزارة الصحة 
املساعد للخدمات الطبية املساندة 
د.قيس الدويري ان حملة »ألجلك 
العام  س���يدتي« والتي انطلقت 
املاضي قد القت جناحا كبيرا حيث 
مت خاللها فحص 1100 س���يدة مت 
اكتشاف 7 حاالت سرطان مبكرة 
جدا، مت عالجها مبركز حسني مكي 

اجلمعة.
جاء هذا االعالن عقب افتتاحه 
انشطة حملة صحة الثدي الثانية 
بالتعاون مع املستش���فى امللكي 
البريطان���ي نائب���ا ع���ن وزير 

الصحة.
واض���اف د.الدويري: في هذا 
العام س���يتم اس���تقبال سيدات 
جدد خالل ش���هر اكتوب���ر، كما 
الالتي  السيدات  سيتم استدعاء 
أجري���ن الفحص الع���ام املاضي 
العادة فحصهن خالل الفترة من 

نوفمبر الى يناير 2010.
كما ستقام ورش���ة تدريبية 
لفني���ات اقس���ام االش���عة في 
الكويت وذلك لتأس���يس البنية 
الفنية التحتية ملش���روع املسح 
التشخيصي املس���تقبلي وذلك 
امللك���ي  باش���راف املستش���فى 

البريطاني.
واكد د.الدويري على حرص 
الكويت ممثلة بوزارة الصحة على 
تنظيم املؤمترات واللقاءات العلمية 
في كل التخصصات الطبية ملا لها 
من فائدة للمرضى، مش���يرا الى 
اهميتها لالستفادة من التواصل 
الطبي بني املتخصصني ولتبادل 
اخلبرات مبا يحقق االهداف املرجوة 
في حتسني اخلدمات الصحية لكل 

متلقي اخلدمة الصحية.
ومن جهته اكد رئيس اقسام 
االش���عة د.جنيب املرزوق على 
اهمية احلملة وقال انها ضرورة 
النقاذ الكثير من النساء واحلفاظ 
على األسرة، واضاف لقد اتخذنا 
س���بيلنا منذ فترة طويلة لعمل 
التوعية الالزمة في هذا اجلانب 
والتي تشمل الفحص لالكتشاف 
انن���ا نهتم بجوانب  املبكر، كما 
أخرى مثل سرطان الرئة والقولون 
والبروس���تاتا وه���ذا بدعم من 

الوزارة.
واشاد في ختام كلمته بدور 
اله���دى كرمان���ي والذي  د.نور 
قامت به في تدريب مجموعة من 

املختصني على أسس سليمة.
ومن جانبها بينت رئيس���ة 
التش���خيص االكلينيكي  وحدة 
للثدي في مستشفى الصباح د.نور 
الهدى كرماني ان 80% من حاالت 
سرطان الثدي حتدث للنساء في 
سن 50 عاما مع استمرار اخلطورة 
باالصابة به���ذا املرض مع تقدم 

)أسامة البطراوي(د.قيس الدويري ود.كرماني ود.جنيب املرزوق خالل مؤمتر انطالق احلملة 

جانب من املشاركني في احلملة

محمد شمساه

حسني الفودري

د.ناصر األحمد

في تعليق الجمعية على تقرير بلير

»الطبية«: قمنا بدراسة مع »التخطيط« و»الصحة« 
و»الطب« وقدمنا حلوالً للمشاكل المطروحة

أعلى مصيد منه في أغسطس العام الماضي وأدناه يناير العام الحالي

الفودري: موسم صيد الروبيان 2009/2008 
أعلى إنتاجية من سابقه بنسبة %23

ص���رح أمني ع���ام اجلمعية 
الطبية الكويتية د.محمد شمساه 
بأن ما قام ب���ه طوني بلير من 
دراس���ة عن الوض���ع الصحي 
ف���ي الكويت س���بق وان قامت 
به اجلمعي���ة الطبية الكويتية 
بالتعاون مع مجلس التخطيط 
األعلى ووزارة الصحة ووزارة 
التعلي���م العالي املتمثلة بكلية 
الطب � جامعة الكويت، في دراسة 
شاملة ووافية للوضع الصحي 
التعاون مع  الكويتي وق���د مت 
متخصصني ف���ي مجال إصالح 
الوضع الصحي لعرض جتاربهم 
واالستفادة منهم وهم من دول 
متعددة ومنها الواليات املتحدة 
األميركية وبريطانيا وش���رق 
آسيا وكندا وأميركا اجلنوبية 
الرائدة  التعاون  ودول مجلس 
في هذا املجال منها السعودية، 
وقد نتج عن هذه الدراسة حلول 
واضحة وشاملة للمشاكل التي 
ذكرت في تقري���ر طوني بلير 
ب���أدق التفاصيل ومت تس���ليم 
هذه الدراسة الى وزارة الصحة 
ممثلة بوزيرها السابق روضان 
الروضان ووزيرها احلالي د.هالل 

دارين العلي
أعد الباحث العلمي املش���ارك 
في معهد األبحاث حسني الفودري 
تقريرا لتقييم موسم صيد الروبيان 
2009/2008 في املي���اه الكويتية، 
الفتا إلى تزايد الطلب على الروبيان 
في الكويت كغذاء مهم لالستهالك 
احمللي وللتصدير، حيث يعتبر من 
املوارد الطبيعية املتجددة في املياه 
اإلقليمية، ويتأثر مخزون الروبيان 
ومستوى إنتاجه بنشاطات اإلنسان 
املباشرة كالصيد »بواسطة اجلر 
القاعي« والنشاطات غير املباشرة 
نتيجة الستغالل املوارد البحرية 
التي  األخرى واملخلفات املختلفة 
تضاف إلى البيئة البحرية، باإلضافة 
إلى تغير العوامل البيئية املؤثرة 
على إنتاجي���ة اليرقات. وألهمية 
تلك الثروة السمكية كأحد مصادر 
تنوع الدخل القومي للكويت والتي 
حتتاج إلى تنفيذ القوانني املنظمة 
للصي���د حلماي���ة مخزونه ألجل 
دميومت���ه، وليبق���ى أحد مصادر 
الث���روة البحري���ة الوطنية التي 
تساهم في تعزيز األمن الغذائي، 
فقد س���نت الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية قرارات 
هامة حلماية مخزون الروبيان من 
االس���تنزاف وبالتعاون مع معهد 
الكويت لألبح���اث العلمية، حيث 
دأب املعهد ومنذ س���نة 1977 على 
القيام بدراسات مستفيضة من أجل 
احملافظة عل���ى مخزون الروبيان 

ودميومته.

كميات المصيد

واض���اف: تبني من خالل جمع 
وحتليل معلومات مصائد الروبيان 
الكويتية للموسم 2009/2008، أن 
مجموع كميات املصيد الكلي كان 
2424 طنا من الروبيان بجهد صيد 
مبذول قدره 8322 يوم صيد، حيث 
كان أعلى مصيد شهري في أغسطس 
2008 حوالي 861 طنا، وأدناه في 
يناير 2009 حوالي 19 طنا أما معدل 
املصيد اليومي لكل مركب، فقد كان 
في أعلى مستوى له في أغسطس 
728 كغم إلى أدنى مستوى له في 

يناير 28 كغم.

الس���اير. ولم تكتف اجلمعية 
الطبية الكويتية بذلك بل قامت 
بعمل مؤمتر عاملي حتت عنوان 
املؤمتر العامل���ي األول للوضع 
الصح���ي الكويتي وذلك في 15 
و2009/3/16 متت فيه مناقشة 
قضايا كثيرة ومهمة من شأنها 
اإلصالح والرقي بالوضع الصحي 
الكويتي وابراز ايجابياته ومت فيه 
ايضا التطرق الى ما قد يعترض 
تطوير وتنمية هذا القطاع من 
عقبات وسبل التغلب عليها بدقة 
ووضع احللول جلميع األمور 

وبلغ مصيد ش���ركة األسماك 
الكويتي���ة املتح���دة )20 مركبا( 
للموسم 2009/2008 حوالي 575 
طنا أعلى من مصيد شركة األسماك 

الوطنية )15 مركبا( 407 اطنان.
أما بالنسبة للمراكب اخلشبية 
التقليدية )األهلية( فقد بلغت كميات 
املصيد 1443 طنا، أي 61% من إجمالي 
املصيد الكلي للموسم 2009/2008. 
تعتب���ر أم نعيرة م���ن أهم أنواع 
الروبيان ف���ي املياه الكويتية كما 
هي في دول اخلليج األخرى، حيث 
بلغت نسبتها في املصيد للموسم 
2009/2008 حوالي 48%، أما النوع 
الثاني هو الشحامية إذ بلغت نسبته 
في املصيد حوال���ي 50%. وبلغت 
كميات املصي���د اجلانبي )األنواع 
األخرى من األس���ماك والقشريات 
غير الروبيان املصادة بواسطة اجلر 
القاعي واملطروحة في األسواق( 
حوالي702 طن، وأكثر هذه األنواع 
من املصي���د اجلانبي هو س���مك 
النويبي. وقال: يعتبر موسم صيد 
الروبيان 2009/2008 أعلى إنتاجية 
من املوسم الذي سبقه 2008/2007 
وكانت الزيادة في كميات املصيد 
23%، وكانت هذه الزيادة بس���بب 
زيادة جهد الصيد املبذول حوالي 
22%، إال أن معدل املصيد اليومي 
كان تقريبا متساويا في املوسمني 
ومن حتليل بيانات شركة األسماك 
املتحدة تبني أن الزيادة في كميات 
املصيد هي بس���بب زيادة كميات 

الروبيان من نوع الشحامية.
يعتبر روبي���ان أم نعيرة من 

العالق���ة في مش���كلة الوضع 
الصحي الكويت���ي، كما عرض 
املؤمتر الدراسة التي قامت بها 
اجلمعية بالتعاون مع السعودية 
وأميركا لتوضيح اماكن الضعف 
في اجلسد الصحي وسبل تطويره 
وكذلك االيجابيات في »الصحة« 
بالكويت عموما، وقد مت ايضا 
عمل اقراص جلميع احملاضرات 
التي متت فيها مناقشة القضايا 

الصحية وحلولها.
الطبية  وحرصت اجلمعية 
الكويتي���ة عل���ى عرضها على 
صفحة االنترنت في محاضرات 
ودراسة شاملة ميكن ألي شخص 
االطالع عليها واالستفادة منها 
للوضع الصحي واحللول التي 
وضعت عب���ر التوصيات التي 
خرج بها املؤمت���ر، كما ان هذه 
الدراسة قد تناولت أمورا اخرى 
كثيرة لم يتطرق اليها طوني بلير 
في دراسته التي ذكرت ونشرت 
في احدى الصحف احمللية مثل 
التعليم املستمر واعداد اخلريجني 
من طلبة كلية الطب ومستوى 
التعلي���م األكادميي في الكويت 

والدول املجاورة.

أهم أنواع الروبيان نظرا ألهميته 
االقتصادية، حيث يلقى إقباال واسعا 
في األسواق العاملية، وتصدر شركات 
الصيد الكويتية كميات كبيرة منه 
وبأسعار كبيرة تدر مردودا جيدا 
للربح عليها، باإلضافة إلى اإلقبال 
احمللي من األهالي واملطاعم، حيث 
كان يشكل ما يقارب 90% من مجموع 
املصيد في أواخر الثمانينات، وكذلك 
استمر على انه النوع األكثر مصيدا 
في التسعينيات وإلى آخر موسم 
2008/2007 إال أنه في املوسم األخير 
2009/2008 تدنت نسبته في املصيد 
إلى 48% وهذه أول مرة في تاريخ 
مصائد الروبيان الكويتية تسجل 
هذه النسبة املتدنية. يعزى تدني 
مصيد الروبيان نوع أم نعيرة إلى 
قلة وفرة ه���ذا النوع الناجتة من 
قلة دخول جتمع���ات جديدة إلى 
املصي���د والتي قد تكون بس���بب 
ضعف موس���م التبييض الناجتة 
أو نتيجة  البيئي���ة  الظروف  عن 
لزي���ادة جهد الصيد والذي يؤدي 
الى نقصان أمه���ات الروبيان في 

نهاية موسم الصيد.

أهمية دعم البحث العلمي

من الصعب حتديد األس���باب 
املؤكدة لتدهور روبيان أم نعيرة 
في ظ���ل ع���دم وجود مش���روع 
قائم ومس���تمر لدراسة ومتابعة 
البحرية  البيئة  ف���ي  أي تغيرات 
ومصادرها احلية، حيث البد من 
دراسة متواصلة تقوم على جمع 
البيولوجي���ة والبيئية  البيانات 
باإلضافة إلى نشاط الصيد وحتليلها 
من أجل التحس���ينات الضرورية 
املؤدي���ة إلى التنمية املس���تدامة. 
واخلالصة أن اجلهد املبذول للصيد 
كان مرتفع���ا جدا مقارنة ملا يجب 
أن يكون عليه اجلهد الالزم إلنتاج 
أعلى معدل من الكميات وذات مردود 
اقتصادي. ول���ذا نقترح تخفيض 
جهد الصيد وتشديد الرقابة ملنع 
الصيد أثناء إغالق موسم الصيد 
الروبيان  للمحافظة املخزون من 
البياض املتبقي للموسم الالحق، 
من أجل حماية مخزون الروبيان 

ودميومة إنتاجه.
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اأفـــــراح السصويط

»المناقصات« تمدد شهرين للتنظيف بالمستشفيات
حنان عبدالمعبود

علمت »األنباء« من مصادر موثوقة ان 
جلنة املناقصات املركزية وافقت على متديد 
التنظيف بجميع مستش���فيات  مناقصة 
وزارة الصحة ملدة شهرين وحلني االنتهاء 

من اجراءات املناقصات اجلديدة.
واملعروف ان املناقص���ات احلالية مت 
البدأ في تنفيذها منذ عام 2004، ومن ثم 

مت طرح املناقصات اجلديدة، اال ان اجراءات 
الترس���ية تأخرت في جلن���ة املناقصات 
املركزية وديوان احملاس���بة مما ادى الى 
وقوع الوزارة في مأزق بني موعد انتهاء 
املناقصات القدمية وموعد بداية اجلديدة، 
وترى اطراف مطلع��ة ان مدة الش���هرين 
غير كافي��ة، وان��ه س���يتم متديدها مرة 

اخرى على االق���ل.


