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بكلفة تصل إلى 160 مليون دينار

أشاد بتبرع أسرة المرحومة رفعة الطويل

»الصحة«: أبراج مالصقة للمستشفيات 
بطاقة استيعابية تصل إلى 2000 سرير

وزير الصحة افتتح الوحدة الجديدة للعناية المركزة في »الصباح«:
 السعة ارتفعت إلى 23 سريرًا وفقًا ألعلى  المواصفات عالمية

أبورمي�ة: لدين�ا تحفظ�ات كثي�رة عل�ى لجن�ة المناقص�ات وهن�اك مش�روع لتطوي�ر قانونه�ا لإلس�راع ف�ي إنج�از المش�اريع
الحديث�ة للتجهي�زات  العام�ة  الخط�وط  لوض�ع  ال�وزراء  مجل�س  م�ن  معتم�دة  أميركي�ة  ش�ركة  م�ع  اجتماع�ات  الس�هلي: 

انها  قالت وزارة الصحة 
أبراج مالصقة  ستنش���ئ 9 
لع���دد م���ن املستش���فيات 
العامة والتخصصية بكلفة 
الى 160 مليون دينار  تصل 
وبطاقة استيعابية تصل الى 
2000 سرير. وأوضح وكيل 
الوزارة املس���اعد لش���ؤون 
اخلدم���ات العامة والصيانة 
س���مير العصفور ل� »كونا« 
عقب اجتماع مديري املناطق 
الصحية مع املكتب األميركي 
االستشاري الدارة املشروع 
ومكتب البيوت االستشارية ان 

األبراج ستكون موزعة في مستشفيات الصباح والوالدة والرازي 
ومركز حسني مكي جمعة وابن سينا واألميري والعدان واجلهراء 
والفروانية.وأش���ار العصفور الى ان االجتماع بحث متطلبات 
املشاريع واحلاجة للتجهيزات الطبية، مؤكدا ان الهدف من انشاء 
األبراج ايضا زيادة عدد غ���رف العمليات ليصل الى 70 غرفة 
وزيادة السعة السريرية للعناية املركزة الى 100 للتتناسب مع 
املعدالت العاملية.وقال انه ستتم زيادة عدد العيادات اخلارجية 
وتطوير اخلدمات املس���اندة كاألش���عة واملختبرات والتعقيم 
والسجالت الطبية اضافة الى استحداث مركز للكوارث وجناح 
عزل للطوارئ بسعة 90 س���ريرا.واضاف ان اهتمام احلكومة 
بتطوير اخلدمات الصحية والنهوض واالرتقاء بها يتزايد، مؤكدا 
ان املش���اريع الطموحة التي تضمنتها خطة التنمية س���تعمل 
على النهوض بقطاع اخلدمات الصحية وحتسني مستوى أداء 
اخلدمة املقدمة للمترددين على مرافق الوزارة.يذكر ان السعة 
السريرية في املستشفيات ارتفعت أخيرا الى نحو 1000 سرير 
موزعة على مستشفيات الفروانية واجلهراء والعدان ومبارك 

الكبير وجاءت تنفيذا للرغبة األميرية بهذا الشأن.

سمير العصفور

)سعود سالم( وزير الصحة يزيح الستار عن لوحة تذكارية بإنشاء الوحدة     د.هالل الساير يشارك في قص الشريط ايذانا بافتتاح الوحدة اجلديدة

د.ضيف اهلل أبورمية متحدثا للصحافيني

)حسن حسيني( د.أحمد عبدالعال متحدثا عن حب الشباب   

الوزير وكبار احلضور يستمعون لشرح حول الوحدة اجلديدة

نصح بعدم استعمال المكياج للسيدات دون استعمال المزيالت الطبية

عبدالعال: حب الشباب يصيب السيدات قرب سن اليأس

ما حب الشباب؟
حب الشباب هو مرض جلدي 
غير مع���د يصيب البصيالت في 
الوجه والبطن والصدر والظهر، 
وهو على غير االعتقاد الش���ائع 
ومدلول اسمه ليس مرتبطا بسن 

الشباب فقط.
ه��ل يعني ذلك ان��ه يصيب اي 

سن؟
نعم، فهو قد يصيب السيدات 
قرابة سن اليأس نتيجة االضطرابات 
الهرمونية في هذه السن، وهناك 
نوع قد يصيب االطفال ونسميه 

.Childhood Acne
هل هناك اس��باب معينة تؤدي 
الى االصابة بحب الش��باب؟ وكيف 

يمكن تفاديها؟

نعم، هناك من االسباب ما يمكن 
تفاديها مث���ل التعرض للرطوبة 
والحرارة الزائدة، استعمال المكياج 
بالنسبة للسيدات دون استعمال 
الطبي���ة للمكياج كما  المزيالت 
ينبغي، تعاطي هرمونات الذكورة 
واالحم���اض االمينية بالنس���بة 
للرجال، وهناك من االس���باب ما 
يمكن عالجه مث���ل االضطرابات 
الهرموني���ة لدى النس���اء والتي 
قد تك���ون مصاحبة لتكيس���ات 
المبايض او استعمال موانع الحمل 
الهرمونية، وجدير بالذكر اننا قد 
نجد البعض منها مصاحبا للدورة 
الشهرية لدى السيدات، وهو ما 
يجب التعامل معه على انه عرض 

مؤقت.

ما اعراض حب الشباب؟
غالبا ما يظهر حب الشباب في 
البداية كرؤوس سوداء او بيضاء 
وهي ما يغفل عنها المريض حتى 
تتحول ال���ى التهابات حمراء او 
متقيحة او تصبح تكيسات دهنية 

اكبر حجما.
اذن ما سبل العالج؟

سبل العالج كثيرة ونحددها 
المريض واالعراض  طبقا لحالة 
وتتنوع بدءا من استعمال الغسول 
الطب���ي واالدوي���ة الموضعي���ة 
وتنظيف البشرة الدائم او استعمال 
اللي���زر وحتى اس���تعمال عقار 
Roaccutane الخطير ومضادات 

هرمون الذكورة.
 Roaccutane هل صحيح ان عقار

يعتبر ح��ال جذريا لمش��كلة حب 
الشباب؟

هذا اعتقاد شائع خاطئ، وقد 
ذك���رت كلمة خطير اش���ارة الى 
اضراره، فنح���ن ال نعطي عقار 
Roaccutane اال للحاالت المرضية 
التي تفشل معها وسائل العالج 
االخرى، وبالطبع بعد عمل بعض 
التحاليل الطبية قبل البدء بالعالج 
واثناء العالج م���ع التنبيه على 
خطورة حدوث حمل خالل فترة 
العالج أو بعد آخر جرعة لمدة ستة 
أشهر على االقل، كما اننا نمتنع 
عن وسائل عالج اخرى كثيرة مثل 
الليزر أو التقشير الكيميائي لفترة 
ثالثة شهور بعد العالج، وأود أن 
أذكر انه كعقار خطير له جرعة 

قصوى ال يجب تخطيها بأي حال 
من االح���وال طوال فترة العالج، 
وال يجوز تعاطي Roaccutane اال 
تحت اشراف طبيب مختص منعا 
الجانبية الخطيرة وعلى  لآلثار 
رأس قائمتها التشوهات الجنينية 

التي قد تنتج عنها.
هل حقا يجدي الليزر في عالج 

حب الشباب؟
بالطبع فهناك عدة أنواع من 
اجهزة الليزر مثل Pulsed Light و
ND:YAG التي تعمل على إحداث 
ضمور بالغ���دد الدهنية أو قتل 
البكتيري���ا المس���ببة لاللتهاب، 
ولكن استعمال هذه االجهزة لهذا 
الغرض له معايير مختلفة تحتاج 
الى أطباء مختصين، وال يمكن ان 
التجميل  يتم ذلك في صالونات 
بخالف تنظيف البشرة العادي.

ألي��س غريبا انه مع كل التطور 
الطب��ي نجد حب الش��باب يصعب 

التخلص منه نهائيا؟
إنني أواجه هذا السؤال يوميا 
عدة مرات، وإجابتي عليه ان طبيعة 
االفرازات الدهنية بالبشرة يمكن 
السيطرة عليها اذا ما التزم المريض 
باتباع التعليمات لما بعد العالج 
والتي يجب ان تصبح بمنزلة نمط 
حياة للمري���ض للمحافظة على 
المستخدم، ومنع  العالج  نتائج 

حدوث آثار حب الشباب.

بما أننا ذكرنا آثار حب الشباب، فما 
الجديد في عالج هذه المشكلة؟

ف���ي العقد االخي���ر، كثرت 
الوس���ائل والتقني���ات لعالج 
آثار حب الشباب حتى أصبحت 
 DermaBrasia الصنفرة الماسية
تذكر كآخر سبل العالج. وحاليا 
لدينا عدة تقنيات ليزر حديثة 
 Fractional CO2و Fraxel مث���ل
ولدينا ايض���ا الحل الجراحي 
الموضعي، وأخيرا وليس آخر 
تقنية Microneedling، ونحن 
نختار ما بينها طبقا لطبيعة 
الندبات )عميقة أو سطحية( 
ووجود التصبغات ولون بشرة 
المريض وطبيعة عمله التي قد 
ال تسمح له بالبعد عن الشمس 

لفترة بعد كل جلسة عالج.
ه��ل يقتض��ي عالج آث��ار حب 

الشباب جلسات كثيرة؟
في أغلب األحيان، يقتضي من 
2 الى 6 جلسات يختلف التباعد 
بينها طبقا لطبيع���ة هذه اآلثار 
وتتراوح مدة العالج من شهر الى 

6 شهور.
هل من اضافة؟

أود أن أضي���ف ان عالج حب 
الشباب النش���ط أو الملتهب هو 
ما يغنينا ع���ن حدوث آثار حب 
الشباب، وقد يتطلب عالجها وقتا 

أطول وتكلفة مادية أكبر.

 زينب أبوسيدو
حب الشباب مرض شائع جدا ويصيب النسبة الغالبة من الشباب 

والفتيات في سن المراهقة.
 وهي السن التي يكون الشباب عادة فيها حساسين تجاه بشرتهم 
وجمالهم، كما ان حب الشباب عادة ما يترك آثارا واضحة على بشرة 
الوجه كما اكد على ذلك د.احمد عبدالعال استشاري طب التجميل 
وعالجات الليزر بمركز ع��ادل قطينة لجراحات التجميل والعناية 
بالبش��رة، موضحا انها تتحول الى التهابات حمراء او متقيحة اذا 
ما غفل عنها المريض، ناصحا باستعمال الغسول الطبي واالدوية 

الموضعية وتنظيف البشرة الدائم او استعمال الليزر.
واوض��ح د.عبدالعال ان هن��اك انواعا من اجه��زة الليزر التي 
تعمل على احداث ضمور بالغدد الدهنية او قتل البكتيريا المسببة 

لاللتهاب، فإإلى الحوار:

حنان عبد المعبود 
أعلن وزير الصحة د. هالل 
الس���اير أن الوح���دة اجلديدة 
بقسم العناية املركزة مبستشفى 
الصباح ستضيف عدد 10 أسرة 
جديدة الستقبال احلاالت احلرجة 
بقسم العناية املركزة، مشيرا 
إلى أن السعة السريرية الكاملة 
للقسم ستصبح 23 سريرا وهو 
ما يتفق مع احدث املواصفات 
واملعايير العاملية، س���واء من 
حيث عدد األسرة أو من حيث 

التجهيزات احلديثة.
وأضاف الس���اير في كلمته 
التي ألقاها خالل افتتاحه الوحدة 
اجلديدة اإلضافية بقسم العناية 
املركزة مبستش���فى الصباح 
بتبرع من أسرة املرحومة »رفعة 
الطويل« عبد الهادي الفالح، »أن 
هذا املشروع احليوي الهام الذي 
نحتفل به اليوم بافتتاحه يعبر 
عن روح التكاتف التي يتميز 
بها املجتمع الكويتي كما يعبر 
عن القيم األصيلة فيه وهي قيم 
الوفاء واحلب واخلير والعطاء 
اإلنس���اني وهي قيم نعتز بها 
ونحرص على أن ننقلها لألجيال 
القادمة من أبناء الوطن احلبيب 
ال���ذي نعتز بش���رف االنتماء 
اليه حيث قال ان هذا املشروع 
يزيد من فرص االنقاذ ورعاية 
احلاالت احلرجة، وهو استثمار 
في الصحة وإضاف���ة جديدة 
للبنية االساسية للعناية املركزة 
وخدمات الطوارئ مبستشفيات 
وزارة الصح���ة التي حترص 
عل���ى تطويره���ا وحتديثه���ا 
بصورة مستمرة وفقا الحدث 
معايير اجل���ودة، الفتا الى ان 
هذا املشروع ثمرة جهد عشرات 

القاتل الذي جاء ذكره ليس فقط 
بوزارة الصح���ة وحدها، وامنا 
ب���كل وزارات الدول���ة، وأضاف 
نح���ن نطالب دائما بأن الروتني 
الس���ائد منذ الستينيات ونحن 
ع���ام 2010 مضى عليه أكثر من 
50 عاما، ولهذا يجب أن »تنسف« 
كل هذه القرارات وتأتي قرارات 
جديدة تنظم العمل بسالس���ة، 
وجتعل العم���ل احلكومي عمال 
س���ريعا وينجز أكثر من كونه 
تنظيرا، فنج���د اآلن الكثير من 
املش���اريع احلكومي���ة تتعطل 
عش���رات السنوات في حني أنها 
ان كان���ت في يد قطاع خاص ال 

تأخذ أكثر من عام.
ولهذا ندعو من خالل مجلس 
الوزراء والوزراء املعنيني الى أن 
يكون هناك »نسف« للقرارات 
القدمي���ة وأن يأت���ي بقرارات 
جديدة.وأش���ار أبورمي���ة إلى 
املناقصات وق���ال لنا  جلن���ة 
عليها حتفظات كثيرة وهناك 
اآلن مشروع لتطوير قانونها 
حتى تكون هناك س���رعة في 

اجناز املشاريع.
وفي س���ؤال آخر ان كان ما 
يقوله بإسناد العمل في املشاريع 
إلى القطاع اخلاص يعني تأييده 
خلصخصة الصحة أجاب، ال، 
أن���ا ال أؤيد خصخصة القطاع 
الصحي، ألن هذه اخلصخصة 
فيها تعذير على املواطن وهذا 
نرفضه، ونحن نقصد املشاريع 
التي يتق���دم به���ا متبرعون 
ويفترض أن يتفقوا مع شركات 
خاصة ليتم االجناز بشكل أسرع 
وأفضل من اجناز الوزارة التي 
تكون بدورها مشرفة على هذا 

االجناز.

اللجان والفرق التي اشرفت على 
التخطيط للمشروع وتنفيذه 
بهذه الصورة املشرفة التي يظهر 
عليها اآلن. واختتم حديثه مقدما 

الشكر ألسرة املتبرعة. 
من جانبه، قال مدير منطقة 
الصباح الصحية د.عبد اللطيف 
الس���هلي ان االجتماعات التي 
تعقده���ا املنطقة الصحية مع 
م���دراء املستش���فيات ونواب 
امل���دراء واملس���ؤولني تأت���ي 
ملصلحة العمل وإلعطاء املرضى 
حقوقهم بالكام���ل وهذا ليس 
نقصا باألطباء واالستشاريني 
واملدراء ولكن إلعطائهم مزيدا 
من احلرص ومزيدا من الوقت 
لاللت���زام بنظام اخلفارة الذي 
ينطب���ق على اصغ���ر طبيب 

الى استشاري ورئيس القسم 
ينطبق عليه نظام اخلفارة.

وأضاف الس���هلي، ستشهد 
الفترة القادمة تطبيق هذا النظام 
مع العلم ان هناك التزاما سابق 
به���ذا النظام، وهناك حاالت ال 
يكون فيها التزام طبي سواء من 
اإلداريني أو أطباء اخلفارات لذلك 
فان االلت���زام بقوانني الوزارة 
والتي تتمثل في نظام اخلفارة 

والبصمة وغيرهما.
وأشار السهلي الى اجتماع 
الوكيل املساعد للخدمات  بني 
وشركة أميركية لالطالع وهذه 
إقرارها واعتمادها  الشركة مت 
من قب���ل مجلس الوزراء، وأن 
هذه بداي���ات لوضع اخلطوط 
العامة سواء في االختيار من 

االجهزة املكتبي���ة أو التأثيث 
حتى يتبلور في إطار عام في 

اجتماعات أخرى.
وحول اجلديد في مستشفى 
األطف���ال اجلديد ق���ال ان هذا 
مدرج في اخلطة العامة لوزارة 
الصحة حيث ان منطقة الصباح 
الصحية هي اكثر املناطق التي 
س���تكون بها مشاريع صحية 

في اخلطة.
كم���ا أك���د مدير مستش���فى 
الصب���اح د.طارق اجلس���ار أن 
املستش���فى يش���هد الكثير من 
التجديدات الت���ي تفيد املرضى 
وحتدث من نظام اخلدمة، وبني 
أن هناك افتتاحا خالل الشهرين 
التي تربط  القادمني للمم���رات 
إلى  مباني املستش���فى، مشيرا 

املمر اخلاص مبستشفى األطفال، 
واملمر الذي يربط مبنى الباطنة 

باملبنى الرئيسي.

إنجاز القطاع الخاص وخصخصة 
الصحة

وم���ن جانب���ه ق���دم النائب 
د.ضي���ف اهلل أبورمية ش���كره 
الطويل  لعائلة املرحومة رفعة 
)فالح الكدم وأسرته( على التبرع 
السخي، مشيرا إلى أن هذه الصفة 
الكرمية من شيم أهل الكويت التي 

جبلوا عليها.
وقال أبورمية ان الكثير من 
التبرعات يأتي إلى وزارة الصحة 
ولك���ن اجلديد في ه���ذا التبرع 
أن املتبرع هو م���ن قام بالعمل 
بكامله، وهذا قلل من الوقت، ألن 

القنوات احلكومية والقنوات التي 
تنصب فيها التبرعات، وتخضع 
لديوان احملاسبة وألمور إدارية 
كثيرة مما يتسبب في مزيد من 
الوقت، ولهذا فان هذا املشروع 
الذي مت افتتاحه خرج إلى النور 
خالل شهرين فقط، بينما لو كان 
خاضعا في تنفيذه لوزارة الصحة 
ملرت عليه السنوات دون تنفيذ، 
وهذه من األمور احلس���نة التي 
جتعلنا نتمن���ى أن أي تبرعات 
قادم���ة تنفذ عن طريق املتبرع، 
ويقوم من خالل ش���ركة خاصة 
بانهاء املشروع ليكون هناك عائد 
وفائدة للناس بأسرع وقت، ألن 
هذا املش���روع كما ذكرت انتهى 
خ���الل ش���هرين، بينم���ا هناك 
مشروعات أخرى بتبرعات داخل 

وزارة الصحة مرت عليها سنوات 
تبلغ 4 أو 5 س���نوات، واألموال 
موجودة، ولكن بسبب التعقيدات 
والروتني احلكومي جند أن هذه 
التبرعات ال تصل للمواطنني من 
التي  خالل اإلنشاءات الصحية 
تستخدم فيها، ولهذا نتمنى أن 
أي مشروع قادم للوزارة وحتى 
نخفف الضغ���ط عنها أن يكون 
التبرع متضمن ش���ركة لتنفيذ 
املش���روع حتت رقابة الشؤون 
الهندسية بوزارة الصحة حتى 

يتم االنتهاء في فترة قياسية.
إل���ى النائب  وف���ي س���ؤال 
أبورمية أن ه���ذا يعني انتقاده 
بطء اإلجراءات بوزارة الصحة؟ 
أجاب ان الوزارة تخضع للوائح 
وقوانني تنظم عملها والروتني 


