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دشتي: السمنة ثاني أكبر سبب للوفاة.. الودعاني: جراحات التجميل مطلب لكل الشرائح والفئات العمرية
والعدد يتضاعف كل 5 سنوات

فريق بحثي كويتي يثبت أن العالج اإلشعاعي مع »الكيماوي«
ُيحسن نسبة البقاء لمرضى أورام الرأس والرقبة

ضمن ندوة »البديل عن العالج الجراحي للسمنة« في جامعة الكويت»برقان الديرة« تعلن عن إقامة »Before & After« األسبوع المقبل

استفاد من تطبيقه نحو 50 مريضًا

د. هند الغربللي

د.خالد الصالح

د.علي العبيد رزان الروضانجنود الودعاني

حنان عبدالمعبود
اعلن���ت مدير عام ش���ركة 
برقان الديرة لتنظيم املعارض 
واملؤمترات جنود الودعاني عن 
 Before & After اقامة مع���رض
واخل���اص بعمليات التجميل، 
والذي س���يقام ف���ي 14 يونيو 
اجلاري ويس���تمر ملدة 3 أيام 

بفندق راديسون ساس.
واكدت الودعاني خالل املؤمتر 
الصحافي الذي اقيم بهذه املناسبة 
على تفاعل املشاركني باملعرض 

الفكرة عليهم،  حينما طرحت 
خاصة ان املعرض سيضم احدث 
التقنيات والتطورات في مجال 

العمليات التجميلية.
وأضافت قائلة: بعد جناح 
عروس اخلليج ركزنا ع لى تنظيم 
مثل هذا النوع من املعارض الذي 
يهم شريحة كبيرة من املجتمع 
ملواكبة آخر التطورات وتقدمي 
افضل اخلدم���ات، والعروض 
مبش���اركة ع���دد كبي���ر م���ن 
املستش���فيات واملراكز الطبية 

التجميل  املتخصص���ة، مراكز 
والعناية بالبشرة.

تبرز أهمية املعرض كونه 
االول م���ن نوعه ف���ي الكويت 
التواصل  وهدفه االساسي هو 
مع الزوار واملهتمني بالعمليات 
التجميل،  التجميلية وعال���م 
وايض���ا التعري���ف باخلدمات 

اجلديدة والتقنيات املتطورة.
أما اجلهات املش���اركة، فإن 
اختيارنا ملستش���فى السيف 
كراع رسمي للمعرض يعود ملا 

يتميز به املستشفى من تقنيات 
حديثة وفرصة للتعرف على 
ما سيقدم من عروض مجانية 

بانتظار الزوار.
وم���ن اجله���ات املش���اركة 
باملعرض حض���ر املؤمتر عن 
مستشفى السيف رزان الروضان 
وحمد احلسن، وبينت الروضان 
ان املش���اركة باملعرض جاءت 
حلرص املستشفى على تقدمي 
احدث ما توصل اليه العلم في 

مجاالت التجميل املختلفة.

كما حتدث عن مركز »هيلث 
املدير املس���ؤول د.علي  كير« 
العبيد الذي أشاد بفكرة املعرض 
ألنها تهتم وتناقش ما يشغل بال 
الكثيرين اآلن، سواء كانوا رجاال 
أو نساء وهو موضوع التجميل، 
كما بني استشاري االنف واالذن 
واحلنجرة د.منذر العجمي ان 
التجميل اصبح مطلبا للكثير 
ويتم بالكثير من الوسائل سواء 
عب���ر اجلراح���ات أو االجهزة 

البسيطة واملعقدة.

اآلن ما يق����ارب ال� 50 مريضا 
تبني انهم اس����تفادوا من هذا 

العالج.
وقد استنتجت الدراسة ان 

نظم مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمر 
بجامعة الكوي���ت ندوة »البدي���ل عن العالج 
اجلراحي للس���منة« ضمن نشاطات االسبوع 
الصحي الثالث املقام حت���ت عنوان »صحتك 
حتت املشرط« والتي حتدث فيها االستاذ بقسم 
اجلراحة بكلية الطب بجامعة الكويت وعضو 
اجلمعية الطبية د.حسني دشتي عن البرنامج 
الغذائ���ي الكيتوني ال���ذي يطبقه على مرضى 
السمنة والذي يساعد على تخفيف الوزن بطريقة 
آمنة، كما ان مرضى السكر استفادوا كذلك من 

هذا البرنامج.
واشار د.دشتي الى انه قام باجراء بحث ومت 
اختياره في مؤمتر الغ���دد الصماء عام 2002 
كأفضل بح���ث من بني اكثر م���ن 2500 بحث، 
وقال: قمت باجراء بحثني خالل سنة في تطبيق 
البرنامج على من يعانون من ارتفاع في معدالت 
السمنة والسكري واثبتت االبحاث ان الوزن يقل 
والكوليس���ترول اجليد يصعد والسيئ ينزل، 
موضح���ا ان برنامج الغ���ذاء الكيتوني يعتمد 
على االبتعاد عن النشويات والسكريات وزيادة 

تناول البروتينات والدهون.
واستطرد د.دشتي ان الس���منة وباء وآفة 
وطاعون القرن وهناك نحو 300.000 شخص 
لق���وا حتفهم عام 1990 وحاليا ازداد العدد الى 
750.000 ميوتون سنويا بسبب السمنة، الفتا 
الى انها ثاني اكبر سبب للوفاة وتتضاعف كل 
خمس س���نوات باالضافة الى ان 33% من كل 
البالغني في الواليات املتحدة االميركية يعانون 
من الوزن الزائد. واشار الى ان استمرار سكان 
املنطقة العربية في تناول الوجبات السريعة لن 

يبقي احدا اال وسيكون بدينا عام 2030.

وحتدث د.دشتي عن املخاطر الصحية للبدانة 
ومنها االصابة بأمراض السكري والقلب وارتفاع 
ضغط الدم ومعدل الكوليسترول بالدم وكذلك 
تصلب الش���رايني والتهاب املفاصل وامراض 

احلويصلة املرارية.
ولف���ت الى ان االنس���ان يدخل نحو نصف 
كيلو من الس���كر الى جسمه يوميا اي مبعدل 
180 كيلو س���كر في السنة الواحدة، محذرا من 
خطورة املشروبات الغذائية وعالقتها بضعف 

قدرة اجلسم على احلركة والنشاط.
وقال: ان كل النش���ويات قاطبة تتحول الى 
سكر، ومن ناحية أخرى، افاد د.دشتي ان تزامن 
مقاومة االنسولني يؤدي الى السمنة وارتفاع 
ضغط الدم وام���راض التصلب العضيدي في 
الدم واضطراب التط���ور الدهني وفرط افراز 

االنسولني.
وتابع: لقد حبانا اهلل بأسد قوي في اجسامنا 
وهو غدة البنكري���اس ولكننا نضربه بعصا 
قوية وهي املعجن���ات والعصائر واحللويات 
والنشويات، ويصل االنسان الى مرحلة يحتاج 

فيها الى االنسولني.
وأفاد د.دشتي الى ان الفرنسيني هم اقل عرضة 
للسكتة القلبية على الرغم من انهم اكثر الشعوب 
استهالكا للدهون املشبعة، وان نسبة االصابة 
بأمراض القلب في الدول االوروبية اجلنوبية 
في العد التنازلي. وعلى صعيد متصل حتدث 
د.دشتي عن العمليات اجلراحية قائال: لقد اثبت 
تقرير في اميركا ان نسبة املضاعفات االولية 
للعمليات اجلراحية للسمنة قبل اخلروج من 
املستشفى هي 31% والنسبة تصل الى 81% بعد 

اخلروج من املستشفى في اول ستة اشهر.

ام����س في ش����يكاغو  قدم 
بالوالي����ات املتحدة االميركية 
البحث الذي متت املوافقة عليه 
من قبل اجلمعي����ة االميركية 
الورام السرطان والتي تعقد 
مؤمترها الس����نوي هذا العام 
بحض����ور اكثر م����ن 10 آالف 
باحث وعالم من مختلف انحاء 
العالم، يذكر ان هذا املؤمتر هو 
اكبر مؤمتر عاملي يجمع خبراء 
االورام، وقد قدم البحث الذي مت 
قبوله عن الدراسة العلمية حول 
الرأس والرقبة  عالج سرطان 
التي استمرت 5 سنوات، فقد قام 
الباحثون في مركز حسني مكي 
اجلمعة للجراحة التخصصية 
بعمل دراسة علمية بدعم من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 

العالج باجلرعة االش����عاعية 
املضاعفة واملصاحبة للعالج 
الكيم����اوي هو ع����الج ميكن 
تطبيقه وان نس����بة الرجوع 
النتكاسة املرض والبقاء على 
قيد احلياة مش����جعة مقارنة 
بالعالج التقليدي السابق، وقاد 
استش����اري العالج االشعاعي 
واالورام ورئيس وحدة الرأس 
والرقبة مبرك����ز مكي جمعة 
د.خال����د الصال����ح فريق عمل 
مكونا من 7 اطباء هم د.ريهام 
صفوت ود.س.هودا ود.هشام 
الوكيل ود.احمد بدير ود.اماني 
البسمي ود.محمد نصير ود.زياد 
ثوتاثل، وقد ش����كر الباحثون 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
التي دعمت هذه الدراسة وبينت 

حيث ادخلوا العالج االشعاعي 
املضاعف واملصاحب للعالج 
الكيماوي في عالج س����رطان 
الرأس والرقبة، وقد استمرت 
هذه الدراسة من اواخر العام 
العام 2007،  اواخر  الى   2003
واظهرت بعد متابعة ملدة سنتني 
بنهاية الع����ام 2009 ان هناك 
حتس����نا في نسبة البقاء على 
قيد احلياة للمرض ى باالورام 
املتقدمة للرأس والرقبة، فقد 
كانت نس����بة البقاء على قيد 
احلياة ملدة سنتني بعد انتهاء 
الطريقة %77،  العالج به����ذه 
اآلثار اجلانبية  وكانت نتائج 
ملثل هذا الع����الج متقاربة مع 
اآلثار اجلانبية للعالج التقليدي، 
واستفاد من هذه الدراسة حتى 

ان النتائ����ج التي توصل اليها 
الباحثون تصب بالنهاية في 
مصلحة املرضى، الس����يما ان 
سرطان الرأس والرقبة املتقدم 
من السرطانات التي يعاني منها 
املريض وان العالج االشعاعي 
لهذه السرطانات مازال يلعب 
دورا مهما س����واء في الشفاء 
او في التخفي����ض من معاناة 

املرضى.
الفريق بالشكر  كما توجه 
التي شجعت  لوزارة الصحة 
مثل هذه االبحاث ضمن نظام 
بحثي تت����م مراجعته من قبل 
محكمني دوليني قبل البدء فيه 
حت����ى تكون هن����اك ضمانات 
علمية على تصميم الدراسة مبا 

يتفق مع املعايير الدولية.

حفل افتتاح المحال التجارية في مستشفى »السيف«
صرحت نائب الرئيس الدارة 
التس���ويق والعالق���ات العامة 
للشركة املتحدة للخدمات الطبية 
الغربللي بأنه س���يفتتح  هند 
مستشفى السيف مجمع احملال 
التجاري���ة باملستش���فى اليوم 
وذلك بالتضامن مع يوم البيئة 
العاملي والذي صادف يوم السبت 
املوافق 2010/6/5 وس���يتضمن 
الهدايا  حفل االفتتاح توزي���ع 
واملأكوالت واملشروبات اخلفيفة 
لزوار وموظفي املستشفى من 
قبل نخبة من احملالت العاملية 
)ستاربكس – مذركير – الزائر � 
محالت الزمردة – روشيه – فيستا 
اليوم االثنني  العاملية( وذل���ك 
املوافق 2010/6/7 في متام الساعة 
العاشرة صباحا، وبهذه املناسبة 
الغربللي عن سعادتها  اعربت 
باكتمال افتتاح مستشفى السيف 

بجميع خدماته.

د.هالل الساير

جانب من املعتصمات

ضم مجلس التخدير للجنة األدوية

حنان عبدالمعبود
اكد وزي����ر الصحة د.هالل 
الساير ان جميع العاملني في 
وزارة الصح����ة ال يح����ق لهم 
االضراب والتوقف عن العمل 
الن ذلك يتسبب في ضرر كبير 
يقع على املرضى واملراجعني.

واضاف الساير في تصريح 
للصحافي����ني تعليق����ا عل����ى 
اض����راب فني����ات التعقيم في 
مستش����فى العدان انه عليهن 
االلتزام بالدوام واذا كان لهن 
حق فسوف يحصلن عليه من 
خالل القانون الذي يطبق على 
اجلميع. وعلمت »األنباء« من 
مصادر مطلع����ة بالوزارة ان 
الوزير امر باحالة الفنيات الى 
التحقيق جراء توقفهن املفاجئ 
عن العمل والتسبب في توقف 
العمل احليوي الذي يقمن به. 
ومن جانبه، قال وكيل وزارة 
الصحة د.ابراهيم العبدالهادي 
ان صرف كادر فنيي التعقيم 
واملختبرات قريبا داعيا اجلميع 
الى االلتزام بالنظم واللوائح.

العبدالهادي ان قرار  وذكر 
الوزير الساير املتعلق باعفاء 
االطفال مرضى السرطان من 
العالج  الكويتيني يشمل  غير 
واالشعة املقطعية وجميع ما 

يتعلق مبريض السرطان.
وكان ما يقارب ال� 12 موظفة 
التعقيم  تعملن فنيات بقسم 
مبستشفى العدان، قد اعتصمن  
داخل مبنى وزارة الصحة، وكما 
نشرت »األنباء« في عدد أمس 
فان ه����ؤالء الفنيات اعترضن 
على أوقات الدوام التي تطبق 

حنان عبدالمعبود
أصدر وزير الصحة د.هالل الس����اير قرارا وزاريا يقضي بضم مقرر مجلس أقس����ام التخدير 
والعناي����ة املركزة الى عضوية اللجنة الدائمة لألدوي����ة. كما أصدر قرارا بندب د.علي محمد الى 
وظيفة رئيس قس����م أمراض وسرطان الدم لألطفال في مستش����فى الصباح في منطقة الصباح 

الطبية وملدة سنتني وذلك بعد استحداث هذا القسم.
من جانبه، أصدر وكيل وزارة الصحة قرارا بإلغاء القرار اخلاص بنقل سالم بهبهاني للعمل 
مبكتب الشؤون الهندسية في مستشفى الوالدة وتوابعه في منطقة الصباح التخصصية وإعادته 
ملقره رئيسا ملكتب الرسم الهندس����ي وحفظ الوثائق باإلدارة املركزية للشؤون الهندسية. ومن 
جانب آخر، يفتتح وزير الصحة اليوم مركز اسعاف جليب الشيوخ املقام بتبرع من بيت التمويل 

الكويتي )بيتك( وسيفتتح الساعة 12 ظهرا.

يفتتح مركز إسعاف الجليب اليوم بتبرع من »بيت التمويل«

فنيات التعقيم بالعدان اعتصمن: ممنوعات من العطالت حتى بالعيد  
الساير: ال يحق للعاملين بـ »الصحة« التوقف المفاجئ عن العمل

»األنباء« علمت بأن وزير الصحة أمر بإحالتهن إلى التحقيق لتوقفهن المفاجئ عن العمل 

عليهن باملستشفى.
وقد صاحب الفنيات النائب 
سعدون حماد إلى مكتب وكيل 
الوزارة د.ابراهيم العبدالهادي، 
وحتدثت الفنيات معربات عن 
القائم،  استيائهن من الوضع 
فقال����ت احداهن: لق����د طبقوا 
علينا خف����ارة إجبارية، ومن 
املفترض أن تكون اختيارية كما 
هو احلال بجميع مستشفيات 
الكويت، فلدينا تكملة ساعات 
العمل أو اإلضافي حيث نداوم 
من 7 صباحا وحتى 8 مس����اء 
بش����كل يومي، وهذا ال يجوز 
ألننا نداوم حت����ى في العطل 
الرس����مية اجلمعة والس����بت 
واألعياد، وقد فوجئنا بعد أن 
شكونا من قبل وظننا أن هذا 
الظلم سيرفع عنا بأن جداول 
اخلفارة نزلت في بداية شهر 
يونيو. وقد شكونا للمسؤولني 
باملنطقة، ولألسف ليس هناك 
مجيب، وفي محاوالتنا مع مدير 
املستش����فى حلل األمر، هددنا 

الراتب والتحويل  بخصم من 
للباحث القانوني، وحني شكونا 
بالوزارة، قالوا لنا »ال تبصمون«، 
ألن هذا ليس قرار وزارة وإمنا 
قرار داخل���ي، وهذا كله يعني 
فسادا وفشال إداريا، وحني هددنا 
باالعتص���ام قال املدير »قدموا 
استقالة جماعية، كما سيتم عمل 
خصم من الراتب«. ولألس���ف 
فإننا نعلم أن جميع مستشفيات 
الكويت لم يطبق بها هذا القرار، 
فهو اختياري وأمر تطبيقه من 

عدمه يعود للموظفة.
ولهذا قررنا االعتصام اليوم، 
وال أح���د بال���دوام إال موظفة 
واحدة تلي املسؤولة بالترتيب 
الوظيفي، ولألسف فان املسؤولة 
تقوم بتحفي���ز املدير على أن 

يعمل خصخص���ة، ويحضر 
وافدات بدال منا. وأكملت أخرى 
حديثها وقالت اننا محرومات 
من األذون، وهناك هروب من 
الفنيات، فخالل 4 سنوات هربت 
الكثيرات، وكل من لديها واسطة 
تس���تطيع االنتقال للهروب، 
ولألسف كذلك فان مدير املنطقة 
أمامنا، واآلن نحن  بابه  يغلق 
نطالب بأن تطبق النظم اخلاصة 
بال���دوام علينا، كما هو احلال 
بالتعقيم املركزي مبستشفيات 
العديد  الكويت كلها، فهن���اك 
من املراك���ز اجلديدة التي يتم 
الدبوس  افتتاحها، مثل مركز 
واخلزام والباطنية، وكل هذا 
سيلقى على عاتقنا نحن، ألنه 
ليست هناك فنيات، فمن يخدم 

هذه التوسعة اجلديدة في أعداد 
األسرة؟ ان عملنا يصنف ضمن 

األعمال الشاقة.
كما ان طبيعة عملنا خطرة، 
كالتعام���ل مع غ���ازات خطرة 
مثل االثيل���ني، وقالت أخرى: 
نتمنى أن يسمعنا املسؤولون 
ويقفوا معنا، ألن الكيل طفح، 
فنحن مهددات باالقالة. فلماذا 
ال نحول الى شؤون اإلداريني 
ونتخلص من هذا األمر برمته؟ 
وما الذي يغصبنا على حتمل 
هذه الضغ���وط؟ نحن آدميات 
ومسؤوالت عن أسر ولذلك يجب 

أن نهتم بصحتنا.
العتيبي  والنائب سعدون 
ما قصر أخذ األوراق اخلاصة 
الى وكيل  باملوضوع وحتدث 

الوزارة، وأدخلنا للوكيل الذي 
قال بدوره »ال يعقل هذا األمر، 
فقانون اخلدمة مينع هذا األمر«. 
ولألسف هذا الكالم سمعناه من 
قبل من املسؤولني بالوزارة ولم 
يحدث أي ش���يء، ولهذا قررنا 
االعتصام.  وقد حرصنا على 
الش���كل القانوني برفع كتاب 
إلى مسؤولتنا والتي رفضته، 
وحولتنا إل���ى باحث قانوني، 
بأننا لم نحضر اليوم، وبينت 
إحدى الفنيات أهمية العمل الذي 
الذي  القسم  يقمن به، وقالت: 
نعمل فيه من األقس���ام املهمة 
باملستشفى، حيث تعتمد عليه 
غرف العمليات، واليوم العمليات 
والعناية املركزة وقسم اخلدج 
متوقفة، وما يثير الدهشة أننا 

جنبر على عمل الشاش والقطن، 
ولهذا نطالب بتعيني بورتر عمال 
وافدين إلنتاج قطن وش���اش، 
وليس نحن ألننا تخصص آالت، 
فما هو األهم لدى املسؤولني، 

اآلالت أم الشاش والقطن؟
وقالت أخرى إن املسؤولة 
أجبرتن���ا على س���اعات عمل 
طوال اليوم وعطلة يوم واحد 
باألس���بوع، مع ع���دم املراعاة 
لظروفنا، وحني حتدثنا إليها أننا 
لدينا أطفاال بالبيت، كان ردها 
»اتركوا أوالدكم للخدم، وحللوا 
معاشاتكم« وحني اجتهنا للمدير 
قال إن هذا إجباري واال سيتم 
اخلصم من الراتب »واللي مو 
عاجبه يقدم اس���تقالة« وحني 
هددنا باس���تقالة جماعية قال 

»استقيلوا«، واملسؤولة تقول 
للمدير »أحضروا وافدين أحسن 
من الكويتيات، فهن ال يصلحن 
للعمل«، وكيف ال نصلح للعمل 
ونحن نداوم اجلمعة والسبت، 
الذي نعمل  كما أن املستشفى 
في���ه الوحي���د بالكويت الذي 
يداوم أول أي���ام العيد، فحتى 
التعقي���م املركزي بالصباح ال 
يداوم أول أي���ام العيد وكذلك 
باقي املستشفيات، فكل إنسان 
له طاقة والبد وأن ينال عطلة 
وراحة حتى ميكنه استئناف 
عمله بشكل أفضل، وكثيرا ما 
الزائد  شكونا بسبب املجهود 
واصابتنا بالدوالي والعدوى 
واجلروح، إال أنه ال حياة ملن 

تنادي.


