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العنزي: كادر األطباء استحقاق

لدورهم المهم في العملية الصحية
النجار: نجاح عملية زراعة بالون يمأل بالهواء

لمريض يعاني من السمنة المفرطة
والفنية مش���يدا في الوقت ذاته 
الالمحدود وسياسة  بالتجاوب 
الب���اب املفتوح الت���ي انتهجها 
وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم 
عبدالهادي في ملف إقرار الكادر 
ومناقشة آلية تطبيقه ووقوفه الى 
جانب األطباء ودعمه املتواصل 
لهم مؤك���دا ان هذه السياس���ة 
قوبلت بارتياح كبير من األوساط 

الطبية.
وزاد العنزي: ان تطبيق الكادر 
هو استحقاق لألطباء ودورهم 
املهم في العملية الصحية، والسيما 
ان هذا األمر سيساهم في تعزيز 
الوطنية في  الكفاءات والكوادر 
القطاع الطبي العام والتي متثل 
حجر الزاوية والركيزة األساسية 

في وزارة الصحة.

بسالمة وجناح هذا االجراء بالرغم من حدوث 
بعض االعراض املصاحبة لوضعه، وذلك 
خلبرة اطباء الكويت الكبيرة في التعامل 
معها، والتخفيف منها. وقدم د.النجار شكره 
على الدعم املعنوي املتواصل من قبل قيادات 
الوزارة وعلى رأسهم الوزير د.هالل الساير 
ووكيل الوزارة د.ابراهي����م العبدالهادي، 
والتي تدفع دوم����ا باجتاه البحث عن كل 
جديد خلدمة املواطن الكويتي في املجال 
الصح����ي. اجلدير بالذكر ان د.فهد النجار 
هو اول طبيب يقوم بزراعة البالون املائي 
ملرضى السمنة في املستشفيات احلكومية 
ملا يزيد على 50 مريضا كويتيا منذ اشهر 
قليلة مضت، علما ان املريض )الطبيب( 
قد عاود نشاطه االعتيادي بعد يومني فقط 
من استخدام االدوية املخففة لالعراض وقد 
غادر املريض املستشفى بعد ساعات قليلة 

من اجراء الزراعة وهو بصحة ممتازة.

بالون في مختلف انحاء 
اوروبا والبرازيل وكندا 

وبنما واملكسيك. 
وذك����ر د.النج����ار ان 
زراعة بالون املعدة تعتبر 
الطريقة التداخلية االكثر 
امانا بني الطرق التداخلية 
االخرى لعالج السمنة، 
وقد تغني بعض مرضى 
الس����منة عن اجلراحة، 
مضيفا انها تساعد مرضى 
الس����منة املتقدم����ة على 
انقاص اوزانهم استعدادا 
للقيام بجراحات السمنة 
بصورة اكثر امانا، مشيرا 
الى ان تكنولوجيا بالون الهواء، غير املتوفرة 
في الكويت، لن تغنينا حاليا عن تكنولوجيا 
البالون املائي االكثر شيوعا، المياننا الراسخ 

واضاف ان عملية زراعة 
بالون املع����دة الذي ميأل 
باملاء معقدة كون البالون 
املائي يتطلب دقة متناهية 
وتدريبا سابقا لوضعه، 
ولف����ت ال����ى ان البالون 
الهوائي يتمي����ز بوزنه 
اخلفيف ال����ذي يبلغ 30 
غ مقارنة بالبالون املائي 
الذي قد يصل وزنه الى 
600 غ، مما يس����اعد في 
تخفيف ح����دة االعراض 
التي قد تصاحب زراعة 
املائي، مش����يرا  البالون 
ال����ى ان البالون الهوائي 

مت الترخيص له لالستخدام الطبي من قبل 
هيئة الصحة الكندية )هيلث كندا( في عام 
2004 وق����د مت زراعة م����ا يزيد على 4000 

حنان عبدالمعبود
في سابقة واجناز يعد االول من نوعه 
الهضمي  اعلن استشاري امراض اجلهاز 
والكبد واملناظير في املستشفى االميري 
وأمني سر جمعية اطباء اجلهاز الهضمي 
د.فهد النجار، جناحه في اجراء عملية زراعة 
بالون ميأل بالهواء، والتي جترى الول مرة 
في املستشفيات احلكومية، بدال من الطريقة 
املعت����ادة والتي يس����تخدم فيها املاء مللء 
البالون ملريض يعاني من السمنة املفرطة، 
وهو طبيب ايضا. وصرح د.النجار عقب 
جناح العملية التي اجراها لزميله الطبيب 
والذي يتاب����ع تخصصه الدقيق في كندا، 
بان االخير كان يعاني من احد مضاعفات 
مرض الس����منة وهو تراكم الشحوم على 
الكبد، مشيرا الى انه )املريض( ال يرغب في 
التعرض لالعراض املصاحبة لوضع البالون 
املائ����ي قبل رحلة س����فره عائدا الى كندا. 

أعلن أم���ني صندوق جمعية 
أطباء األسنان الكويتية ورئيس 
جلنة التوعية باجلمعية د.غالي 
العن���زي ان اللجن���ة أقامت في 
الساعة السابعة من مساء أمس 
ندوة توعوية لألطباء الكويتيني 
في تخصص األسنان والبشري 
عن ق���رار ديوان اخلدمة املدنية 
بخصوص نظام الترقيات والكادر 
الفني )املسميات الوظيفية( وذلك 
في مق���ر اجلمعية ف���ي منطقة 
اجلابرية مش���يرا ال���ى ان هذه 
الندوة عقدت بالتعاون مع اللجنة 

العلمية في اجلمعية.
وثمن العنزي في هذا الصدد 
جهود وزارة الصحة في التعاطي 
مع مطالب األطب���اء في القطاع 
الصحي ووقف���ة وزير الصحة 

إقرار  الس���اير من أجل  د.هالل 
الكادر وإنصاف أطباء األسنان 
والبشري وسرعة تطبيقه للكادر 
بهدف اعطائهم حقوقهم املهنية 

د.غالي العنزي
د.فهد النجار
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