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حنان عبدالمعبود
أقام مستشفى طيبة ندوة 
توعوية مواكبة لالحتفال باليوم 
العاملي ملكافحة الربو، حاضر 
خاللها اختصاص���ي أمراض 
التنفس���ي  الص���در واجلهاز 
احلاصل على البورد األميركي 
والكندي في األمراض الباطنية، 
والزمال���ة الكندية في أمراض 
الص���در واجلهاز التنفس���ي، 
د.مب���ارك العجم���ي،  وبدأت 
أنشطة االحتفال بكلمة لرئيس 
القط���اع الطبي باملستش���فى 
القندفلي، تناول فيها  د.خالد 
أهداف الندوة، وكذلك األهداف 
العامة للمستشفى والعيادات 
التخصصية التابعة له، ورؤية 

املستشفى املستقبلية.
وم���ن جهته أوضح رئيس 
التش���غيل باملستشفى  قطاع 
راشد الفضالة، أن مرض الربو 
أصبح مشكلة صحية شغلت 
املختص���ن ذوي الصلة بعد 
انتشاره بشكل الفت، مشيرا 
إلى أن الرب���و في الكويت من 
األمراض األكثر انتشارا، مستندا 
إلى الدراس���ات احلديثة التي 
أش���ارت إلى أن عدد احلاالت 
املصابة باملرض لدى األطفال 

من س���ن 6 إلى 7 سنوات 12 
حالة لكل 1000 طفل س���نويا، 
مؤكدا أن هذه النس���بة تعتبر 
متوسطة بالنسبة لدول العالم 
من حيث اإلصابة باملرض األمر 
الذي فرض ضرورة تكريس 
األداء  اجله���ود لرفع كف���اءة 

التثقيفي.
وبن الفضالة أن احلملة التي 
يقوم بها مستشفى طيبة تأتي 
التي  العديدة  ضمن احلمالت 
شملت حمالت توعية باملدارس 
واجلامعات والدوائر احلكومية 
بصفة مستمرة وتقدمي خدمات 
صحية وتوفير الدعم الصحي 

للكثير من اجلهات.
ومن جانبه ق���ال د.مبارك 
العجمي: »خالل هذا األسبوع 
منر بيوم الربو العاملي، وهو 
يوم توع���وي نبن من خالل 
أنش���طته التوعي���ة الصحية 
املطلوب���ة للمرضى بالكويت 
حول املرض، وأسبابه، والوقاية 
الع���الج. ونركز  منه، وكذلك 
العالج على كيفية  في جانب 
العالجية  اس���تخدام األجهزة 
ملرض الربو  وأضاف: في اآلونة 
األخيرة لوحظ أن هناك زيادة 
ملحوظة ف���ي احلاالت، حيث 

يبلغ عدد إصابات الربو داخل 
الكويت بشكل تقريبي واحدا 
من كل عش���رة أشخاص، فهل 
ه���ذه الزيادة ناجتة عن اجلو 
احمليط أم التلوث؟ أم املصانع 
أم الغازات؟ ومع هذا فان األعداد 
ف���ي زيادة، واحل���االت تزداد 
صعوبة، وكذلك صعوبة التمكن 
من العالج، كما تغي����ر منط 
املرض بشكل عام من السن��وات 
إل���ى احلالية، تغيرا  املاضية 
ملحوظا، فق���د كان يتركز في 
األطف���ال، ولك���ن اآلن أصبح 
يضرب األعمار األكبر ووصل 
حتى األربعينيات واخلمسينيات 

من العمر.
وردا على سؤال ل� »األنباء«: 
هل جترى أبحاث للكشف عن 
أسباب تزايد احلاالت بالكويت؟ 
أجاب: حاليا هناك مش���روع 
املوافقة عليه  دراسة س���يتم 
ألخذ عين���ات من احمليط، في 
س���بيل معرفة األسباب التي 
تؤدي لزيادة احلاالت، سواء 
املواد احمليطة، أو غيرها، فمن 
املؤكد أن هناك مادة تتسبب في 
اإلصابة وتردي احلاالت، ألن 
أغلبية احلاالت مبجرد سفرهم 
خلارج املنطقة تتحسن لديهم 

األعراض مما يؤكد أن املشكلة 
محلية.

وفي س���ؤال آخر ان أغلب 
الش���ركات املصنعة لألدوية 
والتي جتري أبحاث لتطوير 
وصناعة الدواء تتمركز بالدول 
الغربية، أي بعيدا عن طقس 
الكويت، فكي���ف يتم تطوير 
األدوي���ة لتتالءم م���ع تطور 
املرض باملنطقة؟ قال العجمي 
ان زيادة حاالت الربو بش���كل 
عام عاملية فهن���اك تزايد بكل 
الكويت أيضا  املناطق، ولكن 
أن  تشهد زيادة كبي���رة، كما 
هناك مؤثرات معينة ومهيجات 
تثير الرب���و، والربو هو أحد 
أنواع احلساس���ية، والذي ان 
ابتعدن���ا عن اس���بابه ينتهي 

املرض.
وناشد العجمي صناع القرار 
ضرورة عمل الدراسات واألبحاث 
اخلاصة بالكوي���ت، وقال ان 
دولتنا لديها اإلمكانيات، ولدينا 
معهد األبحاث العلمية، والكوادر 
اننا ملمون  املطلوبة، خاصة 
باألدوية وعمله���ا ومفعولها، 
فالع���الج واح���د وميكننا أن 
نعمل عل���ى تغيير اجلرعات، 
وتغيير نوعية العالج، ولهذا 

فإننا نأم���ل أن القي���ام بهذه 
اخلطوة س���يكون فيه فائدة 
للمريض والنظام الصحي من 
عدة جوانب أهمها املادية منها، 
وأكثر راحة للمريض ومن حوله 

من املعاناة التي يعانونها.
وعن اجلديد في مجال عالج 
الربو قال »هن���اك ابر تعطى 
بشكل دوري أسبوعيا لفترة 
معينة ومن ثم تعطى شهريا 
على حسب شدة احلالة، واجليد 
أن هذه اإلبر موجودة بالكويت 
وبكمية كبيرة، وقد ظهر هذا 
العالج منذ فترة قريبة، ونال 
الترخيص من وزارة الصحة 
وهو عالج للحاالت الشديدة 
التي ال تتج���اوب مع العالج 

الروتيني.
وبدوره���ا بين���ت مديرة 
التسويق والعالقات العامة منال 
عمر ان مستشفى طيبة يأخذ 
على عاتقه مسؤولية التوعية 
حيث قام بالعديد من احلمالت 
الوعي الصحي  الهادفة لبناء 
لدي أفراد املجتمع ومنها احلملة 
التوعوية ملكافحة س���رطان 
امل���رأة الصحي  الثدي، ويوم 
العاملي، واليوم العاملي للسكر، 

وانفلونزا اخلنازير.

العجمي: 1 من كل 10 في الكويت مصاب بالربو
وحقن أسبوعية وشهرية لعالج الحاالت الشديدة

في ندوة أقامها مستشفى طيبة احتفااًل باليوم العالمي لمكافحة المرض

)هاني الشمري( د.مبارك العجمي متحدثا للزميلة حنان عبداملعبود   منال عمر ود.خالد القندفلي ود.مبارك العجمي وكارمن رضا

العصفور رئيسًا للجنة الوقاية من اإلشعاع

»عيادة الميدان« تعيد افتتاح فرع الجهراء

حنان عبدالمعبود
اصدر وزير الصحة د.هالل الساير قرارا يقضي 
بإعادة تش����كيل جلنة الوقاية من االشعاع، على ان 
يرأسها وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون اخلدمات 
العامة والصيانة م.سمير العصفور وعضوية عدد من 
املختصن من داخل الوزارة وخارجها، وتختص اللجنة 
بالنظر في االمور املتعلقة باحلماية من االشعة املؤينة 
وغير املؤينة ورسم السياسة الكفيلة بتحقيق ذلك، 
واملوافقة على التراخيص والغائها وتعديلها ووقفها 
ووضع مشروعات اللوائح والقرارات الوزارية واصدار 
التوصيات واقتراح التش����ريعات املتعلقة باحلماية 

من االشعاع، كما اصدر الساير قرارا بتعديل مسمى 
مستشفى الرعاية الصحية الى مركز الرعاية الصحية 
ويتبع منطقة الصباح الطبية التخصصية. ومن جانبه 
اصدر وكيل الوزارة د.ابراهيم العبدالهادي قرارا اداريا 
بتشكيل جلنة ملتابعة تنفيذ االعمال املقررة مبناقصات 
التغذية واالطعام في منطقة اجلهراء الصحية وتختص 
برقابة ومتابعة متعهدي التغذية واالطعام املتعاقدين 
مع الوزارة مبنطقة اجلهراء الصحية لتوريد االعمال 
الهندس����ية وتوريد وتركيب وتشغيل املعدات وفق 
الشروط واملواصفات املتعاقد عليها، ومتابعة تنفيذ 

البرامج املتعلقة بالتغذية واالطعام.

حنان عبد المعبود
احتفلت عيادة امليدان أمس بإعادة افتتاح فرعها 
في محافظة اجلهراء مبجمع احلرمن، ويأتي هذا 
مكمال الستثمار اجلهود، التي قامت بها على مدى 
أكثر من عشرين سنة من النجاح والتطور في مجال 
طب الفم واألسنان، وأقيم حفل االفتتاح حتت رعاية 
محافظ اجلهراء الشيخ مبارك احلمود، وأناب عنه 

باحلضور، مختار اجلهراء خالد احلجاج.
وفي بداية احلفل ألقى مدير عام ش���ركة عيادة 
امليدان بشار أسد، كلمة ترحيبية باحلضور، وتناول 
خاللها تاريخ عي���ادة امليدان وأهدافها، كما أعطى 
احلضور نبذة عن كل ما توصلت إليه عيادة امليدان 
في مجال طب الفم واألسنان، من توافر جميع أنواع 
العالجات املختلفة لدى العيادة، واهتمامها بتوفير 
أفضل سبل الراحة ملراجعيها، وأشار إلى أن عيادة 
امليدان هي العيادة الوحيدة في الكويت التي توفر 
قس���ما خاصا خلدمة العمالء ولديها مركز اتصال 
يرد على اتصال جمي���ع املتصلن في أقرب وقت 

وتقدمي املساعدة لهم.
وعقب هذا قام املوظفون بفرع اجلهراء، املكون 

من الطاقم الطبي وموظفات االستقبال، باستقبال 
املدعوين، والترحيب بهم، وتقدمي الهدايا الثمينة 
له���م بعد جولة ممتعة في فرع امليدان � اجلهراء � 
ومت خالل هذه اجلولة شرح أهم اخلطط املستقبلية 
املقبلة للميدان، وعرض جميع املعدات واألجهزة 
املتوافرة في عيادة امليدان � فرع اجلهراء � والتي 
تعتبر األكثر تطورا وحداثة على مستوى الكويت 

والشرق األوسط.
ومن جانبها صرحت مديرة إدارة التس���ويق 
والعالقات العامة في عيادة امليدان، جمانة الشطي، 
أنه على الرغم من الكساد االقتصادي الذي تواجهه 
الكويت إال أن عيادة امليدان لم تتأثر، بل تس���تمر 
باس���تخدام أفضل ما لديها من امكانيات وأجهزة 
حديثة ومتطورة وتستمر أيضا في مجال التطور 

في خدمات طب الفم واألسنان.
وفي خت���ام حفل االفتتاح قامت فرقة العرضة 
بعرض مميز أمام مبنى العيادة قبل افتتاح بوفيه 
العش���اء وقد كان احلضور أثناء أنشطة االفتتاح 
وفيرا وقد أبدوا س���عادتهم وإعجابهم مبا قدمته 

العيادة لهم في هذه املناسبة.

بشار أسد ومختار اجلهراء خالد احلجاج يقصان الشريط إيذانا بافتتاح فرع اجلهراء


