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وزير الصحة افتتح مركز مناحي العصيمي التخصصي في خيطان:
استئناف عمليات الـ »إم إس« بعد انتهاء »أخالقيات المهنة« من عملها 

حنان عبدالمعبود
أكد وزير الصحة د.هالل الس����اير أن الوزارة ستبدأ في إجراء 
عمليات القس����طرة ملرضى التصلب العصبي »ms« مبجرد انتهاء 
جلن����ة أخالقيات مهنة الطب من عملها موضح����ا أن اللجنة التي 
تنعقد مرة كل ش����هر ستنعقد اخلميس املقبل بناء على طلب من 
وزارة الصحة ومبجرد االنتهاء من الدراسات واألبحاث املطلوبة 
بش����أن أخالقيات املهنة وبروتوكول التعامل بها وس����يبدأ إجراء 
العمليات على الفور.  وأضاف الس����اير في تصريح صحافي على 
هام����ش افتتاح مركز مناحي العصيم����ي الصحي أن تعاقد وزارة 
الصحة مع الفريق الطبي القادم من جامعة ماكيجيل بشأن ادارة 
مستش����فى الصدري مازال����ت إجراءاته قيد االنتهاء، مش����يرا إلى 
أن هناك بع����ض اإلجراءات احلكومية في الكوي����ت التي البد من 
االنتهاء منها من الفتوى والتش����ريع، وستستغرق بعض الوقت 
ونحن من جانبنا نتمنى أن تنتهي اليوم. وفيما يختص بالتأمني 
الصحي للمواطنني والذي أثير مؤخرا وعن ارتباطه بالدورة التي 
أقامها البنك الدولي جلميع القطاعات العاملة بوزارة الصحة من 
وكالء مس����اعدين ومديري إدارات ومناطق ومستش����فيات، فيما 
يختص مبوضوع التأمني الصح����ي، قال الوزير إن البنك الدولي 
يساعدنا في الكثير من األمور كإعادة الهيكلة وغيره، وليس فقط 
التأم����ني الصحي. وبني الوزير أنه لم يتم طرح أرقام ملبالغ مالية 
تقديرية للتأمني الصحي بعد. وقد ألقى الس����اير كلمة مبناس����بة 
افتت����اح املركز قال فيها ان التبرعات الكرمية من املتبرعني إلقامة 
املشروعات الصحية تؤكد على حرص أبناء الوطن األوفياء على 
مواصلة االس����تثمار بالصحة، كما تؤكد على مدى إدراكهم ألهمية 
البعد الصحي باخلطة اإلمنائية للدولة والقيمة الكبيرة للصحة 
باعتبارها عماد التنمية الش����املة، والذي من خاللها يتم حتقيق 
األهداف املرجوة لالرتق����اء باخلدمات الصحية ككل. وأضاف اننا 
نعت����ز باملركز اجلديد والذي ميثل نقلة نوعية بالرعاية الصحية 
األولية، الفتا الى انه سيقدم خدمات صحية تخصصية للمراجعني 

الكويتيني واملقيمني من خالل عيادات العيون واجللدية والعظام 
واألنف واألذن واحلنجرة، باإلضافة الى تقدمي اخلدمات الصحية 
األساس����ية ومنها الوقائية والعالجية املقدم����ة بالرعاية األولية 
)املستوصفات( وهو ما يعتبر تطويرا ملنظومة الرعاية األولية. 
وذكر ان املركز اجلديد سيقدم خدمات التوعية واالكتشاف املبكر 
وعالج األمراض املزمنة مثل السكر والقلب، مشيرا الى ان الوزارة 
مدركة ألهمية دور الرعاية األولية للتصدي املبكر لتلك األمراض 
املزمنة »غير املعدية« وعوامل اخلطورة ذات العالقة بها، مضيفا 
ان املركز سيشمل حتت مظلته خدمات الفحص قبل الزواج، معلنا 
عن افتتاح املركز الثالث للفحص قبل الزواج داخل مركز »مناحي 
العصيمي«، مشيرا الى ان تلك اخلدمات اضافة جديدة ملنظومة مراكز 
الرعاية األولية ومبا يتفق مع متطلبات تطبيق قانون الفحص قبل 
الزواج، والذي يعد صدوره مبنزلة عالمة مضيئة وأحد االجنازات 
الصحية املهمة للمحافظة على صحة اسرة املستقبل، وباعتبارها 

اللبنة الرئيسية لبناء املجتمع على اساس صحي سليم.

واجب تجاه البلد

بدوره قال النائب السابق وليد العصيمي واملتحدث باسم أبناء 
املرحوم مناحي العصيمي )املتبرع(: ان التبرع ببناء املركز على 
»نفقتنا« جاء تعبيرا عن قيام أهل الكويت بواجبهم جتاه بلدهم، 
وعمال على س����داد الدين الذي برقبتهم نحو األرض التي أعطتهم، 
ومساهمة في تخفيف العبء املالي واإلداري عن الدولة مادامت هناك 
قدرة على ذلك، وذكر ان املركز شيد وأقيم على مساحة بناء تزيد 
على 6000 متر مربع وفق أرقى املواصفات، وس����يكون مخصصا 
لتقدمي اخلدمات الصحية للعائالت، مشيرا الى انه يتضمن عيادات 
عامة، وعي����ادات للطفولة واألمومة، وعيادات أس����نان، والصحة 
الوقائية، والتطعيم، باإلضافة الى العيادات التخصصية األخرى 
ومنها الباطنية والعظام، واألن����ف واألذن واحلنجرة، واجللدية 
والتناس����لية، والعيون، والربو، باإلضافة ال����ى خدمات املختبر 

والصيدلية والتمريض واألشعة والسونار.
 ومن جهته، قدم وزير الصحة األسبق النائب روضان الروضان 
شكره ألبناء املرحوم مناحي العصيمي وخصوصا األخوين وليد 
وعبدالرحمن على ما قدموه ألهالي منطقتهم وأهالي خيطان، وهذا 
لي����س بغريب عليهم أو على ما جبل عليه أهل الكويت، في تقدمي 
التبرعات للمواطنني وأس����ر املقيمني في هذه املنطقة، وبحمد اهلل 
فقد مت عمل هذا املركز املتطور على أعلى املستويات، حيث يشمل 
جميع االحتياجات املطلوبة للمراجعني. وال منلك إال تقدمي الشكر 

الشديد من القلب على هذه املساهمة.

مواعيد العمل

ومن جانبها قالت رئيس����ة مركز مناح����ي العصيمي الصحي 
د.ضحية العنزي: ان املركز يعمل من الس����اعة 7 صباحا حتى 12 

ليال طوال أيام األسبوع والعطل الرسمية.
وأضاف����ت أن املركز يحتوي على خدمة عيادات املمارس العام 
والطفولة »عالج عام« للرجال والنساء واألطفال، وعيادات ملرضى 
السكر، وفحص قاع العني، وعيادات األسنان، وأشعة لها، باإلضافة 
إلى خدمات الصحة الوقائية والتطعيم، وعيادة واحدة لألمراض 

املزمنة.
وذكرت أن املركز يحتوي أيضا على العيادات التخصصية مثل 
الباطنية والعظام واجللدية والعيون، كما يحتوي على اخلدمات 
الطبية املساندة من مختبرات وصيدلية ومتريض وأشعة عامة، 
عالوة على خدمة الفحص قبل ال����زواج. وأوضحت د.العنزي أن 
هذا املركز جاء بتبرع من أبناء املرحوم مناحي العصيمي باألرض 
واالنش����اء والتجهيز، حيث ان هذا املركز يق����دم خدمات الرعاية 
الصحية األولية والتخصصية للعائالت في منطقة خيطان السكنية، 
مش����يدة في نفس الوقت بجهود مدير منطقة الفروانية الصحية 
د.سعود الدرعة والعاملني في املنطقة على تقدمي كل الدعم إلجناح 

افتتاح هذا املركز.

العصيمي: مساحة المركز 6000 متر مربع تتضمن عيادات عامة وطفولة وأمومة وأسنان وصحة وقائية وباطنية وعظام وتخصصات أخرى

د.طارق سنان: أطباء األعصاب أساس عالج مرضى التصلب.. واالختالف ال يعني الخطأ

أكد د.طارق س���نان اس���تاذ 
االوعية بطب الكويت وأحد االطباء 
املعاجلني ملرضى التصلب العصبي 
عن طريق القس���طرة وتوسعة 
االوردة على أنه ال خالف بني اطباء 
الذي يحاول  االعصاب والفريق 
العالج بالطريق���ة اجلديدة وان 
املسألة مس���ألة تأكيد واطمئنان 
لنتائج البح���ث العلمي في هذه 
الطريقة في عالج مرضى التصلب 
العصبي، ج���اء ذلك خالل ندوة 
الصالون االعالم���ي امس االول 
والتي كان ضيفها د.طارق سنان 
الذين  ومجموعة من املتطوعني 
الطريقة  اجري���ت عليهم ه���ذه 
اجلديدة للعالج، وأدار الندوة د. 
فوزي اخل���واري الذي بدأ اللقاء 
بسؤال حول زيادة اعداد املرضى 
وان هذا املرض يعتبر هاجس���ا 
لكثير من املرضى الذين يريدون 

احلل، فما حقيقة هذا املرض؟
في البداية أكد د.طارق سنان 
على ان مرض ms يسمى التصلب 
العصب���ي املتع���دد وهو مرض 
يصيب صغار السن من 15 � 40 
سنة، ويختلف عن باقي االمراض 
فهذا املرض يصيب املرضى فجأة 
في س���ن صغيرة وي���ؤدي إلى 
خلل في اجله���از العصبي ويتم 
الرنني  اكتشافه من خالل أشعة 
املغناطيسي وهو مرض يؤدي إلى 
حدوث خلل في غشاء األعصاب 
وبالتالي إلى عدم نقل االشارات 
العصبية من املخ وما يصاحب 

تشكيل فريق للعمل على إجراء 
جراحات لتوسعة األوعية وبعد 
الدراسة وجدنا ان هذه العملية 
ليس���ت لها مخاطر وهي عملية 
آمن���ة، فتوجهن���ا ال���ى الوزير 
وش���رحنا ما سنقوم به بطريقة 
عالجي���ة ولي���س بطريقة بحث 
علمي وأجرينا العمليات على 12 
مريضا ووجدنا ان هناك حتسنا 
املعالج  الفريق  ان  كبيرا، مؤكدا 
دائما وبعد إج���راء هذه العملية 
للمرضى ينصح املريض مبراجعة 
طبيب األعصاب من اجل املتابعة 

واالستمرار.

تبطيء سرعة انتشار هذا املرض، 
وهذا في حقيقت���ه ليس عالجا 
جذريا وإمن���ا محاولة للحد من 
انتشار املرض بصورة سريعة.

وأكد د.س���نان ايضا ان هناك 
العديد من الدول التي تنفق الكثير 
عل���ى األبحاث من أجل الوصول 

الى عالج هذا املرض.
وحول طريقة العالج اجلديدة، 
أشار د.سنان الى ان األساس في 
عالج املرض هو أطباء األعصاب، 
الكويتيني أنفسهم  وان املرضى 
من عرف هذه الطريقة من خالل 
متابعتهم املس���تمرة للمحاوالت 

ان »االختالف هنا ال يعني اخلطأ 
وانا أثق جدا في أطباء األعصاب 
وأق���در دورهم، ولم أس���مع من 
الوزي���ر او الوكي���ل إيقاف هذا 
الع���الج وكل املطلوب هو اتفاق 
بني طرفي املسألة يتم حتت عني 
وزارة الصحة والنقد الذي وجه 

الى الوزارة غير منطقي«.

مدرستان للعالج

من ناحية اخرى، أشار د.سنان 
الى ان هناك مدرستني في عالج هذا 
املرض، األولى تتبع طريقة الدليل 
املثبت عن طريق دراسات تستمر 

ذلك من مضاعفات واختالل في 
جميع الوظائف وعدم القدرة على 

ممارسة احلياة بشكل طبيعي.

نسبة كبيرة

وأش���ار الى ان عدد املرضى 
يتراوح بني 3000 و6000 مريض 
كويتي وهذه نسبة كبيرة بالنسبة 
لعدد سكان الكويت. واملشكلة ان 
هذا املرض يأتي في سن صغيرة 
ويؤدي إلى الشلل الرباعي ثم الى 
املوت وليس هناك عالج ناجح لهذا 
املرض إال عن طريق الكورتيزون 
وبعض احلقن التي تساعد على 

وأض���اف د.س���نان ان هناك 
اختالفا في وجه���ات النظر بني 
املؤيدي���ن له���ذه الطريق���ة في 
النظر األخرى  العالج ووجه���ة 
وان املسؤول األول واألخير هو 
الطبيب االستشاري وهو صاحب 
الدور األكبر وكذلك هو مسؤول 
عن البحث العلمي وتطبيقه، وكل 
طريقة جديدة للعالج تعتمد في 
األساس على اقتناع االستشاري 
وعندما يح���دث االختالف نلجأ 
الى وزارة الصحة، فاالستشاري 
هو املس���ؤول األول واألخير عن 
اختيار طريق���ة العالج، مضيفا 

التي يجريها األطباء حول العالم 
من اجل اكتشاف عالج لهذا املرض 
حتى وجدوا طبيب أوعية دموية 
ايطاليا اكتشف ان هناك ضيقا في 
أوردة زوجت���ه املصابة باملرض 
فوجد ان هناك رابطا بني مرض ال� 
»ms« وضيق األوردة عن طريق 
البح���ث، وقد اتبع عدة اجراءات 
مبس���اعدة طبيب آخر بتوسيع 
األوردة حت���ى أدت هذه العملية 
الى اختفاء املرض والتغلب عليه 

تدريجيا.
وبع���د ذلك ذهب املرضى الى 
د.عبدالعزي���ز املزيني من أجل 

حتى 10 سنوات، واملدرسة الثانية 
هي التي تعتمد على طريقة البحث 
العلمي، وعادة ما يقوم األطباء 
األكادمييون بعمل األبحاث ونحن 
وهلل احلمد نتمتع بوجود األطباء 
القادري���ن على إج���راء البحوث 

العلمية بشكل علمي ممتاز.
من جانبها، أكدت أميرة املشهود 
عضو جمعي���ة مرضى التصلب 
العصبي على ان مرضى التصلب 
على قدر من العلم والذكاء لدرجة 
انهم هم من يبحثون عن اجلديد في 
عالج مرضهم باستمرار، وقد تابعنا 
كل تفاصيل طريقة العالج هذه، 
مشيرة الى ان اجلانب النفسي عند 
املريض شيء مؤلم ومخيف وكنا 
نتأثر كثيرا مبا جنده من حسرة 
على وجوه هؤالء الشباب وهلل 
احلمد وفقنا اهلل وجمعنا بعض 
الطريقة  املتطوعني إلجراء هذه 
العملية وكن���ا نحتاج للتطبيق 
وليس التجربة وكنت أنا أول من 
تتقدم الى ه���ذه الطريقة والكل 
ساعدني ولن أنسى فضل اجلميع 
وكنت أعاني من بعض األعراض 
القاسية جدا وأثناء إجراء العملية 
في مراحلها األولى بدأت أش���عر 
بالتحس���ن وبدأت الدماء تتدفق 
في عروق���ي، وخرجت من حالة 
الكآبة التي كنت أعيشها بسبب 
هذا املرض الى احلياة احلقيقية 
مرة اخرى، وهلل احلمد ال� 12 الذين 
أجريت لهم عملية القسطرة كلهم 

في أحسن حال.

ناشد جميع أطباء الكويت من خالل الصالون اإلعالمي ضرورة تضافر الجهود

منطقـي غيـر  للـوزارة  وجـه  الـذي  والنقـد  أكثـر..  ال  التصلـب  مرضـى  عـالج  هـو  األوحـد  وهدفنـا  األسـاس  فـي  دورنـا 

جانب من حضور الندوةد.طارق سنان متحدثا خالل ندوة الصالون اإلعالمي

جولة في أروقة املركز للتعرف على محتوياته

)أسامة البطراوي( .. ويقص الشريط مبشاركة روضان الروضان  

لقطة خارجية ملبنى املركز في منطقة خيطان

د.هالل الساير يزيح الستار إيذانا بافتتاح مركز مناحي العصيمي الصحي التخصصي

الساير: كلمتي واحدة وال أخشى أحدًا 
وال أمانع في إجراء جراحات الـ»أم . إس« 

شرط استكمال البروتوكول
فرج ناصر

قال وزير الصحة د.هالل الساير 
ان وسائل االعالم بالغت وغيرت 
الصورة بالنسبة للمرضى حيث 
اننا دائمو االهتمام باملرضى حيث 
أتيت اليوم لتوضيح بعض االمور 

وموضوع تصلب األعصاب.
واستدل الوزير خالل حديثه 
على قناة »سكوب« بدليل حيث 
كان هناك  طبيب جراح في عام 
1955 كانت زوجت���ه تعاني من 
مرض ال� ام.اس واجرى لها عملية 
توسيع حيث الحظ أن النتائج 
مطمئنة وايجابية ولفت ذلك األمر 

انتباه االهالي.
وق���ال ان البروتوك���ول هو 
للحف���اظ على صح���ة املريض 
وس���المة املرضى مشيرا الى ان 
التصلب هو وجود خلل في بعض 
الفقرات وذلك يس���بب مشكالت 
في املخ او مبعنى اصح اجلسم 
يعادي نفسه لذلك اتيت ألوضح 

هذه الصورة.
واضاف ان د. طارق وفريقه 
جاءوا ال���ى مكتبي يوم الثالثاء 
وابلغون���ي بأنهم س���يقومون 
باجراء هذه العملية حيث شرحوا 
العملية وقلت لهم هل العملية هي 
عملية عالجية او عملية بحثية 
فقالوا العملي���ة بحثية وعندما 
اطلع���ت على البروتوكول وجدت 
نقص����ا وقم���ت بالتعديل على 
البروتوكول حيث ان البروتوكول 
املهنة  يحتاج موافقة اخالقيات 
حيث ان اخالقيات املهنة حتافظ 
على املريض وال جتعله س���لعة 

للتجارب.
واوضح أنه البد ان يتم ابالغ 
املريض بكل النتائج واملضاعفات 
اخلاصة بالعمليات مؤكدا انه في 
بعض االمور يتم اعطاء املريض 
س���ائال للدم حتى ال يؤثر عليه 

وقد يسبب له جلطات.
واشار الى انه عند القيام بعمل 
اي بحث البد من وضع اخلطوات 
التي نقوم بعملها حتى يستطيع 
الناس معرفة االمور وكذلك اختيار 
املريض املناسب للبحث، مطالبا 
بوجود طبيب اكلينكي مختص 
في االعصاب ولديه معرفة تامة 
باملعلومات عن املريض واذا كان 
الفريق غير مؤه���ل فعليه عدم 

القيام بذل���ك، لذلك كانت االمور 
ناقصة وعدم االعتراف به وقلت 
للدكتور طارق ما عندنا اي مانع 
بشرط توافر الشروط من خالل 

اخالقيات املهنة.
وقال: يوم الثالث����اء جاء وفد 
من الرابط���ة وقابلهم د.إبراهيم 
وأبلغه���م ب���أن الوزي���ر متفهم 
للموضوع، مؤك���دا انه صاحب 
كلمة واحدة حيث ان املرضى هم 
مرضانا كما انني رجل اكادميي 
وأسير وفق خطة علمية وهدف 

واضح.
ورد على سؤال حول وجود 
ضغ���ط من الن���واب عليه، قال: 
ال يوجد أح���د يضغط علي بعد 
رب العامل���ني، وال أخاف من أحد 
ولكن من خالل جلس���ة مجلس 
األمة بادرني النائب خالد السلطان 
والنائب مرزوق الغامن بالسؤال 
ملاذا أوقفت العمليات حيث انني 
اتخذت القرار يوم الثالثاء وهم ال 
يالمون عندما شاهدوا التسييس 
الذي حدث لكن يوم الثالثاء اخذت 
اإلجراءات وإن ش���اء اهلل ميشي 
املوضوع حيث ان اللجنة جتتمع 

خالل 3 أسابيع.
وعن سؤال آخر حول القصور 
في اخلدمات، قال: القصور موجودة 
في وزارات العالم حيث البد من 
معرفة نقاط الضعف ويوجد لدينا 
كفاءات وكوادر تتخرج من دول 
العال���م، كما قمت بتعيني بعض 
النواق���ص ف���ي اإلدارة وبعض 
اخلدمات كذلك قمت بجولة الى 
اجنلترا وأميركا ملس���اعدتنا في 
تكملة النواقص وتدريب أطبائنا 
وإداريين���ا حيث نحاول اصالح 

النقص.
وعن سؤال ملاذا ال تقوم وزارة 
الصح���ة بتعيني ناطق رس���مي 
للوزارة، قال: لدينا مدير العالقات 
العامة واالعالم فيصل الدوسري، 
حيث لدي���ه جهاز متكامل وبابه 
مفتوح للشكاوى، كما انني اطلع 
على جميع الشكاوى وبابي مفتوح 

هو اآلخر.
والناطق الرسمي يتم وضعه 
للمش���اكل الكبيرة، وأضاف ان 
ال���� »ام.اس« اخواننا  جماع���ة 
وسوف نساهم قدر االمكان في 

مساعدتهم وهم غير مهملني.


