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صورة زنكوغرافية من اخلبر الذي نشرته »األنباء« أمس عن إيقاف عالج جديد ملرضى »إم إس«د.طارق سنان ود.حسني صفر مع مجموعة من املرضى

الساير تفاعاًل مع ما نشرته »األنباء«: استئناف عمليات التصلب العصبي األحد

 حنان عبدالمعبود
في استجابة سريعة ملا انفردت 
بنشره »األنباء« في عدد أمس عن 
وقف العالج اجلديد ملرضى »االم 
اس« أعلن وزي���ر الصحة د.هالل 
الساير عن استئناف اجراء العمليات 
ملرضى التصلب العصبي بداية من 

األحد املقبل.
وجاء هذا االع���الن عقب لقاء 
الوزير الس���اير لعدد من املرضى 
وأعضاء جمعية مرضى التصلب 
العصبي، وبعض األطباء من الفريق 
الطبي الكويتي القائم بالعمليات.

واألنب���اء كانت متواجدة وقت 
املقابلة، والتقت كال من استشاري 
األش���عة التداخلي���ة، وعالج آالم 
الظهر والرقبة ورئيس قسم األشعة 
التداخلية مبستشفى مبارك الكبير، 
واألستاذ في جامعة الكويت، د.طارق 
سنان، واختصاصي أول جراحة 
األوعي���ة الدموية في مستش���فى 
مبارك الكبير، احلاصل على الزمالة 
البريطاني���ة والكندية في جراحة 
الدموية، د.حسني صفر،  األوعية 
حيث قاال »قابلنا الوزير وشرحنا 
له وجهة النظ���ر، في عدم توقف 
العمليات، وإذا ما مت تشكيل جلنة، 
طلبنا أن تكون مدتها قصيرة من 
أجل مصلحة املرضى، وقد تعاطف 
الوزير ووكيل الوزارة معنا، ووافق 
على االقتراح وأمر أن تعطي اللجنة 
نتائجها خالل أسبوع، وأبدى أمله 

في أن تكون املدة أقصر من ذلك.
التي يتم  العملي���ة  آلية  وعن 
إجراؤها قالوا لقد أوضحنا للوزير أن 
العملية ال حتمل أية مخاطر، وحتى 
املضاعف���ات التي ميكن أن حتدث 
أو املخاطر، فقد قللناها عبر عدم 
وضع الدعامة، واستخدام البالون 
فقط، وكذلك استخدام أقل كمية من 
مسيل الدم ملنع النزيف، وأن تكون 
الطريقة حتت دراسة متقنة  هذه 
ونظر أطباء األعصاب واجلراحة، 

واألشعة التداخلية.
وقد تفهم الوزير الوضع وطلب 
منا أمرين وهما أوال أن ننتظر قرار 

أجريت لها اجلراحة أيضا وأعربت 
عن س���عادتها بس���رعة استجابة 
الوزي���ر ملطلب املرضى، موضحة 
أن هذا ليس بغريب على الوزير فهو 

قبل أي شيء طبيب وجراح.
ونحم���د اهلل أن الكوي���ت أول 
دولة في الشرق األوسط تنفذ هذه 
العمليات وأنا أول متبرعة كويتية 
جترى لها اجلراحة، حيث وقعت 
على مسؤوليتي بإجرائها ألني أم، 
وأشعر بأن الشباب واألطفال الذين 
يصابون باملرض لن يس���تطيعوا 
حتم���ل االب���ر والكورتي���زون، 
والعالجات التي قد تؤدي للعقم، 
ما يتس���بب في عزوف الكثير من 
الشباب والشابات عن الزواج، ولهذا 
نحن في منتهى السعادة بأن هذا 
املرض املوجود منذ القرن السادس 
عشر، واملجهول األسباب، كشفت 
البحوث أسباب اإلصابة به، وبدأ 

العالج يتطور.
وم���ن جانب���ه قدم أمني س���ر 
اجلمعية أحمد البراك، الشكر للوزير 
والوكيل على االستجابة باستئناف 
العمليات سواء باملستشفيات العامة 
أو اخلاصة، آمال أن يكون العالج 

اجلديد طريقا يسلكه مرضى »االم 
اس« إلنهاء معاناتهم لسنوات طوال. 
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس 
اس���تئناف العمل بإجراء عمليات 
التصل���ب العصبي »االم  ملرضى 
اس« األحد املقبل، مشيرة الى انه 
مت تشكيل جلنة إلقرار برتوكول 
عالجي واضح لهذا املرض وسترفع 

تقريرها خالل أسبوع.
وق���ال وكي���ل وزارة الصحة 
د.إبراهيم العبدالهادي في تصريح 
ل� »كونا« عقب لقائه مجموعة من 
مرضى التصلب العصبي ان اللجنة 
النظر في اإلجراء  س���تعمل على 
العالجي للمرض وفقا ألخالقيات 
املهن���ة من خالل النظ���ر في آخر 
املستجدات الطبية العاملية، إضافة 
ال���ى اعتماد املوافقات اخلطية من 

املرضى إلجراء العمليات.
وأوض���ح العبدالهادي ان هذه 
العملية العالجية لم يتم اعتمادها 
بشكل رسمي من قبل الهيئات الطبية 
العاملية املتخصصة ألنها تعد في 
املراحل األولى من االكتشاف وهي 
في طور البحث للتأكد من عدم ظهور 

مضاعفات على املرضى.

اللجنة خالل أسبوع، وفي الوقت 
نفس���ه نقدم طلبا ملوافقة الوزارة 
وكلية الطب على الدراسة، وسوف 
نبدأ مع د.عبدالعزيز املزيني بطلب 
للجامعة والوزارة كذلك عن طريق 
مدير مستشفى مبارك الكبير د.خالد 
العبد الغني، والذي أبدى تعاطفا 
كبيرا م���ع املرضى وخاصة عقب 
لقائه بهم، فقد ملس معاناتهم وأخذ 
على عاتقه املساعدة في استصدار 

موافقة الوزارة في أسرع وقت.
وع���ن املعارض���ني للطريق���ة 
اجلديدة في عالج مرضى االم اس، 
وأنه من املمك���ن أن تضم اللجنة 
املشكلة إلقرار البروتوكول العالجي 
بعض املعارضني، بينوا أن هذا أمر 
جيد، ألنن���ا نريد أن تضم بالفعل 
معارضني لنستطيع إثبات وجهة 
النظر عبر مناقشتهم وأخذ آرائهم، 
وبالتالي حني تتم املوافقة بشروط 
املعارضني فان ه���ذا يغلق املجال 
أمام أي معارض آخر، فنحن نرحب 
بهذا. ومن جانبهم حتدث املرضى 
والبداية كانت لدكتور عمار محمد 
جعفر، وهو مصاب مبرض إالم اس 
منذ عام 2003، قال »لقد درس���ت 

الطب في ايرلندا وتخرجت هناك 
وعدت للكويت ومكثت 4 سنوات 
ألنه لم يكن مس���موحا بأن يعني 
»البدون«، ألنني »بدون« وسأظل 
كذلك إلى أن ي���أذن اهلل بالتغيير 
من قبل وزير الداخلية والكفاءات 
الكويتية تعطل من أجل اجلنسية، 
فهذا أمر البد من إعادة النظر فيه، 
وفيما يختص بق���رار العالج بني 
أن الطريقة اجلديدة مبنزلة طفرة 
طبية حديثة تخدم ش���ريحة من 
املرضى بش���كل أفضل إال أنها في 
الوقت نفسه تضر مبصالح بعض 
شركات األدوية التي كانت تتربح 
بش���كل كبير من املرضى الذين ال 
ينقطعون عن العالج، فهو مبنزلة 
انتهاء لعصر األدوية التقليدية التي 
يظل املريض يتناولها لس���نوات 
طوال، وهذا ان كان يعني ش���يئا 
فه���و ال يعني إال أنه هذه الطريقة 

ناجحة فهي محاربة«.
أما محم���د الفارس فقال: انني 
أعاني من املرض منذ نحو 18 عاما، 
منها 6 سنوات لم أكن مقتنعا باألمر 
ولم أحاول البحث خلف هذا املرض، 
وكان من املفترض إجراء العملية 

اخلاصة بي اليوم، إال أنها ألغيت، 
ولكن اليوم هناك تعاون مع الوزير 
اللذين لم يقصرا  ووكيل الوزارة 
معنا، وان شاء اهلل املسألة ال حتتاج 
إال لوق���ت قصي���ر، وأتوقع عقب 

أسبوع ان يتم إجراء العملية.
وعن اقتناعه بهذه العملية قال 
الفارس: لق���د رأيت حاالت أجرت 
بالفعل هذه العملية ونتائجها كانت 
مذهلة، وهي مفي���دة جدا ملرضى 
»االم اس« وبالرغ���م م���ن كونها 
طريقة جديدة ف���ي العالج، إال أن 
الدراسات التي جترى عليها تثبت 
أيضا أنها تصلح ألن تكون عالجا 

أيضا ألمراض أخرى.
وم���ن جانبها قالت رئيس���ة 
جمعية مرضى التصلب العصبي، 
منى املصيريع، أنا من املتطوعني 
الذين أجروا العملية بالفعل، واحلمد 
هلل ملست النتائج مع أهلي، فهذه 
اجلراحة اجناز حقيقي ملرضى »االم 
اس«، واليوم بشرنا الوزير والوكيل 
بإتاحة الفرصة للمرضى إلجرائها 

خالل أسبوع.
وأك���دت كالمه���ا نائبة رئيس 
اجلمعية أميرة املشهود، مبينة أنها 

د.س�نان ود.صفر: العملية ال تحمل مخاطر والمضاعفات نادرة مع عدم وضع الدعامة واستخدام البالون فقط واعتماد أقل كمية من مسيل الدم لمنع النزيف
المرضى: ال� »إم إس« مرض موجود منذ القرن الس�ادس عش�ر ونحمد اهلل أن الكويت أول دولة في الشرق األوسط تنفذ هذه العمليات التي تكللت بالنجاح

وزير الصحة أمر بتشكيل لجنة إلقرار بروتوكول عالجي

الوكالء يقدمون تقارير دورية
  في إطار الخطة الجديدة للصحة 

العنزي: نتائج العمليات مبهرة 
وأعطت األمل آلالف المصابين

حنان عبدالمعبود
أكدت مصادر صحية مطلعة ان هناك خطة جديدة ستتبعها وزارة 
الصحة ملتابعة عمل احلكومة، تتمثل في تقدمي الوكالء املس����اعدين 
لتقاري����ر دورية عن امله����ام املنوطة بهم القيام به����ا ورفعها الوكيل 
املختص بذلك وهو الوكيل املساعد لشؤون التخطيط وضبط اجلودة 
د.وليد الفالح الذي يرفعها بدوره إلى وزير الصحة. ومن جانب حدد 
وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العبدالهادي، مبلغ 25 دينارا كمكافأة 
لكل عضو باللجان الطبية للعالج في اخلارج في املستش����فيات التي 
تعقد اجتماعاتها خارج اوقات الدوام الرس����مية بشرط حضور مدير 
املستش����فى او نائبه، جاء هذا عبر تعميم أصدره وكيل الوزارة. كما 
اصدر العبدالهادي قرارا يقضي بتش����كيل جلنة برئاس����ة مدير إدارة 
التمريض لفرز طلبات التمريض من التعاقدات احمللية متهيدا الختبارات 
التحريري والشفوي للممرضني املتقدمني لشغل الوظائف، كما طرحت 
وزارة التربية مناقصة للتمريض على ان تسحب وزارة الصحة جميع 
املمرضني في العيادات املدرسية مبجرد تأمني ممرضني لهذه العيادات. 
وعلى صعيد متصل، اصدر وزير الصحة د.هالل الساير قرارا وزاريا 

بتعيني د.راشد العميري مديرا إلدارة مكتب الوزير.

قال احملامي عن جمعية التصلب العصبي املشهرة حديثا د.سعد 
العنزي انه قد تطوع بعض األطباء من أهل االختصاص واملتخصصني 
باألوعية الدماغية وهم: د.عبدالعزيز املزيني، د.حسني صفر، د.طارق 
س����نان، بإجراء عمليات ناجحة ملجموعة من املتطوعني من اجلمعية 
وخضوعهم للقسطرة الوريدية، وكانت النتائج مبهرة وسريعة حيث 
اعطت األم����ل الكبير آلالف املصابني مبرض التصلب العصبي والذي 
يتم اكتش����افه عن طريق الفحص بالسونار املزدوج )الدوبلر(، حيث 
مت تش����خيصه في الكويت على يد فريق متميز اال انه ومع األس����ف 
الش����ديد تدخل اعداء النجاح إلفشال هذه النظرية من وزارة الصحة، 
ومن ثم مت توقيف الفريق عن ممارس����ة هذه العمليات ما تسبب في 
حرمان العديد من مرضى التصلب العصبي من االس����تفادة بخبرات 
األطباء السابق ذكرهم وبهذا الصدد نناشد وزير الصحة د.هالل الساير 
السماح لهذه النخبة من األطباء املتخصصني مبمارسة هذه العمليات 

وبتكملة القسطرة الوريدية للمرضى.

المشعان: تنسيق
 مع مستشفيات ألمانية 
في والية بفاريا لتسهيل 

التعاون الطبي
ق���ال مدي���ر ادارة العالج في 
اخل���ارج د.محمد املش���عان في 
وزارة الصحة انه يتم التنسيق 
مع مستشفيات أملانية جامعية في 
والية بفاريا في ميونخ لتسهيل 

التعاون الطبي بني اجلانبني.
ل� »كونا«  وأضاف املش���عان 
أملاني  مبناس���بة زي���ارة وف���د 
رفيع املس���توى ال���ى البالد انه 
التعاون مع املستشفيات  سيتم 
اجلامعية غير الربحية في الوالية 
إليفاد بعض احل���االت املرضية 
في تخصص���ات جراحة األطفال 
والعظام والتجميل وجراحة املخ 

واألعصاب.
وأوضح ان التعاون سيشمل 
ايفاد أطباء كويتيني للتدريب في 
املستشفى في مختلف التخصصات 
لتأهيلهم واالستفادة من اخلبرات 
األملاني���ة اضافة الى اس���تقطاب 
األطباء املتخصصني الى الكويت 
لالستفادة من خبراتهم في اجراء 
العمليات املعقدة وتدريب الطواقم 

الطبية.
وأش���ار الى ان الوفد األملاني 
يسعى الى تعزيز العالقات الصحية 
مع الكويت وتقدمي كل التسهيالت 
املمكنة وأفضل اخلدمات الصحية 
املقاطعة، مبينا  في مستشفيات 
انه���ا مستش���فيات عريقة وهي 
غير ربحي���ة او جتارية وهذا ما 

مييزها.
وأكد ان ال���وزارة تتطلع الى 
تعزيز وتنمية االستثمارات في 
مجاالت الصحة وتبادل اخلبراء 
واألطباء مع أملانيا سعيا الى تطوير 
وحتسني جودة اخلدمات الصحية 
في الكويت من خالل االس���تفادة 
العاملية وتطوير  من اخلب���رات 
األنظمة الصحية وتبادل زيارة 
الوفود وابتعاث األطباء للتخصص 

للحصول على البورد األملاني.
وكان���ت وزارة الصح���ة قد 
وقعت في اكتوبر املاضي مذكرة 
تفاهم م���ع نظيرتها في مقاطعة 
نورث راين وستفاليا في أملانيا 
للتع���اون في مختل���ف املجاالت 
الصحي���ة به���دف توفير العالج 
ملواطنيها في املستش���فيات غير 
الربحية وتدريب األطباء الكويتيني 
وتبادل زي���ارات الوفود الطبية 
بني البلدي���ن وابتعاث أطباء الى 
اجلامعات األملانية للتخصصات 
الدقيقة للحصول على البورد وفقا 

للنظم احمللية.

يتم اكتشافه عن طريق السونار


