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د.يوسف الزلزلة

سعد اخلنفور

الزلزلة إلنشاء الصندوق الوطني 
لتمويل مشاريع التنمية برأسمال 10 مليارات دينار

بالتنسيق مع مجلس ادارة الشركة 
املس����اهمة التي تؤسسها الدولة 
املمنوح لها، وتكلفة ومصاريف 
ادارته، وفترة سداده على أال تزيد 
عن خمس عشرة سنة، وشروط 
منح القرض، وذلك بناء على دراسة 
اجلدوى االقتصادية إلنشاء الشركة 
بشرط ان يتم تضمني هذه االحكام 
في كراسة املواصفات والشروط، 
ويعتبر باط����ال بطالنا مطلقا كل 
قرض أو اج����راء يتخذ باملخالفة 

ألحكام هذه املادة.
يك����ون للصندوق  م�ادة 10: 
ميزانية س����نوية تفصيلية تبدأ 
ف����ي اول ابريل وتنتهي في نهاية 
مارس من العام املقبل، وتستثنى 
من ذلك الس����نة االولى فتبدأ من 
تاريخ إنشاء الصندوق وتنتهي في 

نهاية مارس من العام املقبل.
مادة 11: يصدر مجلس الوزراء 
الالئحة التنفيذي����ة لهذا القانون 
خالل شهر واحد من تاريخ نشر 

هذا في اجلريدة الرسمية.

مادة 5: يعني مدير عام الصندوق 
مبرسوم بدرجة وكيل وزارة بناء 
على ترش����يح الوزي����ر املختص 

وموافقة مجلس الوزراء.
مادة 6: يحدد رأسمال الصندوق 
مببلغ 10 ملي����ارات دينار يخول 
وزير املالية أداءها على دفعات، بناء 

على طلب من مجلس الوزراء.
مادة 7: يقوم الصندوق بتمويل 
الشركات املساهمة الكويتية التي 
تؤسسها الدولة وتطرح نسبة من 
أس����همها للبيع في املزاد العلني 
في البورصة وتس����اهم احلكومة 
واجلهات التابعة لها بنس����بة من 
أسهمها مع تخصيص باقي االسهم 
لالكتتاب العام جلميع الكويتيني، 
وتقدم القروض لهذه الش����ركات 

وفقا ألحكام هذا القانون.
ادارة قرض  يتول����ى  م�ادة 8: 
التموي����ل وفقا  التحوي����ل مدير 
للشروط والضوابط التي حتددها 

الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
يتول����ى الصن����دوق  م�ادة 9: 

للصندوق.
4 - وضع امليزانية السنوية 

للصندوق.
5 - املراجعة الدورية إلجراءات 
اذا اقتضت  الصندوق وحتديثها 

الضرورة.
6 - أي موضوعات يعرضها 

عليه مجلس الوزراء.

اخلطة االستراتيجية للتنمية.
م�ادة 2: ينشأ صندوق يسمى 
الوطني ملش����اريع  )الصن����دوق 
التنمي����ة( ويكون له ش����خصية 
اعتبارية مستقلة ويشرف عليها 

الوزير املختص.
مادة 3: يتولى ادارة الصندوق 
مجلس ادارة مكون من خمس����ة 
اعضاء متفرغني من ذوي اخلبرة 
واالختص����اص يعينه����م مجلس 
الوزراء بناء على قرار ترش����يح 
الوزير املختص ملدة اربع سنوات 
قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد 
قرار تعيينهم ومكافأتهم وسائر 

مزاياهم املالية.
م�ادة 4: يتولى مجلس االدارة 

االختصاصات اآلتية:
1 - رس���م السياسة العامة 
للصندوق واالشراف على متابعة 

تنفيذها.
2 - وضع النظم املالية واالدارية 

والفنية والتقنية للصندوق.
3 - وضح الالئحة الداخلية 

مريم بندق
تقدم النائب د.يوسف الزلزلة 
باقتراح بقانون بإنشاء الصندوق 
الوطني لتمويل مشاريع التنمية 
واملكون من 11 مادة ويتولى ادارته 
مجلس ادارة ليرس����م السياسات 
العامة للصندوق واالشراف على 

متابعة تنفيذها.
وجاء في مواد االقتراح ما يلي: 
م�ادة 1: في تطبيق احكام هذا 
القانون يقصد باملصطلحات التالية 

املعاني املوضحة قرين كل منها:
1 - الصن����دوق: الصن����دوق 

الوطني للتنمية.
2 - الوزير: الوزير املختص.

البنوك  التموي����ل:  3 - مدير 
للق����روض  املدي����رة  الكويتي����ة 

املخصصة للتمويل.
4 - الشركة: الشركات املساهمة 
العامة الكويتية التي تؤسس����ها 
الدولة أو تس����اهم في تأسيسها، 
وتخصص باقي أسهمها لالكتتاب 
العام وحسب التعريف املوضح في 

يقوم بتمويل الشركات المساهمة الكويتية التي تؤسسها الدولة وتطرح نسبة من أسهمها في المزاد العلني

النائب سعد اخلنفور  طالب 
بالتريث ف���ي حتويل املوظفني 
الذين جتاوزت خدمتهم 30 عاما 
التقاعد النهم قاموا بخدمة  الى 
وزاراتهم خالل هذه الس���نوات 
بكف���اءة وجهد والب���د من أخذ 
وجهة نظرهم بسبب اخلبرة التي 
يتمتعون بها من خالل سنوات 
عمله���م ان كان���وا يرغبون في 

التقاعد ام ال.
وقال اخلنف���ور في تصريح 
صحافي ان الوضع احلالي يتطلب 
من احلكومة النظر وبتمعن في 
هذه الفئة خصوصا ان الكثير منهم 
يحمل خبرات هائلة من جتارب 
خاضوها في شتى املجاالت التي 
تخص مجال عملهم، مشيرا الى 
ان اعطاءهم مزايا مالية حتفزهم 

عل���ى التقاعد هو رد جميل لهم 
على ما بذلوه من جهد.

الكويت ال  ان  واكد اخلنفور 
تنسى ابناءها العاملني في شتى 
املجاالت وراعت كثيرا من الفئات 
وال ميكن ان يتم االستغناء عمن 
اعطى وبذل اجلهد من اجل الوطن 
واملواطن خصوصا اننا مقبلون 
على خطة تنمية تنقل الكويت 

من حال الى حال وتسير بنا الى 
االمام. واختتم اخلنفور تصريحه 
قائال: ان احلكومة ومجلس االمة 
بدأ طريق التنمية من اجل ان ينعم 
الشعب الكويتي بالرفاهية وليس 
االستغناء عن املوظفني حتى وان 
امتوا اخلدم���ة القانونية وحان 
وقت تقاعدهم فالبد من ان يخيروا 

او ان يعطوا مزايا مالية.

الخنفور إلعطاء مزايا مالية لمن خدموا الدولة 30 عامًا
أكد أن الكويت ال تنسى أبناءها العاملين في شتى المجاالت

الحويلة: الملف اإلسكاني تحرك بجهود الفهد

»الصحة«: لجنة إلعداد دليل علمي
بكيفية التعامل مع المواد المشعة

حاتم: الممرضون جنود مجهولون

ايكوي����ت  قام����ت ش����ركة 
للبتروكيماويات برعاية حفل 
التمريضية  الهيئ����ة  تك����رمي 
في مركز حس����ني مكي جمعة 
للجراحات التخصصية تقديرا 
جلهودهم الواضحة في رعاية 

املرضى.
املناسبة، قال مدير  وبهذه 
العالقات احلكومية في شركة 
ايكويت محمد غريب حامت: هذه 
الرعاية انطالقا من املسؤولية 
املجتمعي����ة جت����اه التنمي����ة 
املبنية على أساس  املستدامة 
مش����اركة النجاح م����ع جميع 
شرائح املجتمع الكويتي والتي 
تبلغ ميزانيتها السنوية اكثر من 

3 ماليني دوالر أميركي، والهيئة 
التمريضية في هذا املركز متثل 
مجموعة من اجلنود املجهولني 
الذين يستحقون جميع أوجه 
التقدير وسبل التشجيع لضمان 
استمرار هذه اخلدمات املتميزة 
في مثل هذا الصرح الطبي املليء 

بالتحديات.
من جانبه، أشاد مدير املركز 
د.أحمد العوضي بهذه الرعاية 
من شركة ايكويت ومساهمتها 
في تنمية قطاع الرعاية الصحية 
الكويتي، مشيرا الى مدى أهمية 
دور املمرضني في تكامل الطاقم 
الطبي، خصوص����ا في ضوء 
تفاعلهم املس����تمر مع املرضى 

على مدار الساعة.
ومتث����ل ش����ركة ايكوي����ت 
للبتروكيماويات التي تأسست 
سنة 1995 ش����راكة عاملية بني 
ش����ركة صناع����ة الكيماويات 
داو  وش����ركة  البترولي����ة 
للكيماويات وش����ركة بوبيان 
للبتروكيماويات وشركة القرين 
لصناعة الكيماويات البترولية. 
وبدأت »ايكويت« عمليات االنتاج 
في نوفمبر 1997، وهي حاليا 
املشغل الوحيد ملجموعة متكاملة 
من املصان����ع ذات املواصفات 
العاملية الت����ي تنتج أكثر من 
5 ماليني طن سنويا من املواد 

البتروكيماوية.

العدوة لتأسيس شركة مساهمة عامة 
لالتجار بالمواشي واألعالف

أكد النائب د.محمد احلويلة 
ان اجلهود التي يقوم بها نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية الشيخ أحمد الفهد 
حلل القضية االسكانية حتتاج 
ال���ى دعم حكوم���ي فاعل حتى 
يتلمس املواطن حلوال واقعية 
وس���ريعة ألكبر قضية يعاني 
منها، مشيرا الى ان خطواته حلل 
هذه القضية واضحة ومشكورة 
خصوصا عقب اعالنه عن تشييد 
80 ألف وحدة س���كنية خالل 6 
س���نوات وإعالنه ع���ن موافقة 
ال���وزراء عل���ى طرح  مجلس 

2500 قسيمة س���كنية باملزاد العلني في القريب 
العاجل.

وقال د.احلويلة في تصريح صحافي ان جهود 
الش���يخ احمد الفهد واضح���ة لتحريك هذا امللف 
وبلوغ أمثل احللول للقضية االسكانية، داعيا الى 
ضرورة تنسيق وتعاون جميع اجلهات احلكومية 
حتى تصب جميع اخلطوات في االجتاه الصحيح 

القضية االسكانية، داعيا  حلل 
املزيد من األراضي  الى حترير 
الس���تغاللها في اإلس���كان في 
وقت تعدت فيه طلبات الرعاية 

السكنية ال� 90 ألف طلب.
وأشار د.احلويلة الى مشروع 
غرب هدية السكني وأهمية حل 
املشاكل التي تعتري هذا املشروع 
والذي يوفر نحو 4000 وحدة 
سكنية على األقل، داعيا مؤسسة 
البترول الوطنية وبلدية الكويت 
الى التعاون مع املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية وحل مشاكل 
هذا املشروع الذي ميكن استغالله 
إلقامة مش���اريع اسكانية تس���اعد على حل أزمة 

القضية اإلسكانية.
وشدد د.احلويلة على ضرورة التنسيق الكامل 
فيما بني اجلهات املعنية ذات الصلة بهذه القضية، 
مطالبا الشيخ احمد الفهد بالعمل على نفس الوتيرة 
حتى يتم الوصول لنتائج ايجابية في هذا امللف الذي 

بدأ يتحرك اآلن بفضل اجلهود التي يقوم بها.

حنان عبدالمعبود
أصدر وكيل وزارة الصحة 
العبدالهادي قرارا  د.ابراهي���م 
يقضي بإعادة تشكيل جلنة إلعداد 
دليل علمي يحدد آلية التعامل 
مع املواد املشعة وشروط األمن 
والسالمة وطرق التخلص من 
النفايات املشعة برئاسة الوكيل 
املساعد لشؤون اخلدمات م.سمير 
العصفور ورئيس مجلس أقسام 
الطب النووي عبداحلميد اجلزار 
نائبا للرئيس وعضوية عدد من 

املختصني.
على أن تختص اللجنة بإعداد 
وصياغة دليل علمي يحدد آلية 

التعامل مع املواد املش���عة التي يسري على عمل 
اللجنة واجتماعاتها أحكام القرار الوزاري رقم 56 
لسنة 1984 وتعديالته وتكون مدة عمل اللجنة 6 

أشهر من تاريخ أول اجتماع لها 
وترفع اللجنة تقاريرها بصفة 
دورية ال���ى وكيل الوزارة عن 
إجنازاتها واملعوقات ان وجدت 
متهيدا التخاذ ما يلزم بشأنها.

وعلى صعي���د آخر، وافقت 
وزارة الصحة عل���ى املخطط 
الهيكلي واإلنش���ائي اخلاص 
مبركز الروضة الصحي اجلديد 
والذي جاء بتبرع من جمعية 
التعاونية،  الروضة وحول���ي 
والذي بدوره س���يتيح إلدارة 
جمعية الروضة وحولي البدء 
واالتفاق مع املكاتب الهندسية 
لبناء املركز الذي سينشأ وفق 
أحدث املواصفات الصحي���ة العاملية في منطقة 
العاصمة الصحية في منطقة الروضة وحتديدا 

في قطعة 4.

تقدم النائب خالد الع���دوة باقتراح برغبة أكد فيه ان الكويت 
تعاني حاليا من ارتفاع في أس���عار اللحوم وعدم استقرار بعض 
أس���عار السلع األساسية واس���تفحال أزمة اللحوم في ظل نقص 
املعروض منها في األسواق، لعدم وجود منافسة حقيقية واحتكار 

شركة واحدة لذلك الغرض.
لذا فأقترح تأسيس شركة مس���اهمة كويتية غرضها االجتار 
باملواشي واألعالف وتختص بإنتاج جميع عمليات إنتاج األعالف 
واللحوم بجميع أنواعها ونقلها، وإنشاء ما يتطلب لها من مزارع 
ومراع وحظائر وأراض وعقارات الزمة لتحقيق أغراض الشركة 
في االجتار واإلنتاج والنقل، سواء داخل الكويت او خارجها فضال 
عن استيراد وتصدير وتصنيع علف املاشية بجميع أنواعه وكذلك 

معاجلة اجللود احليوانية.

دعا إلى تحرير المزيد من األراضي وحّل مشاكل »غرب هدية السكني«

وافقت على المخطط الهيكلي لمركز الروضة الصحي وتعطي اإلذن بالبناء

»إيكويت« ترعى حفل تكريم ممرضي مركز حسين مكي جمعة

تختص بإنتاج اللحوم بجميع أنواعها

خالد العدوة

د.محمد احلويلة

د.إبراهيم العبدالهادي

محمد غريب حامت مكرما إحدى املمرضات

العبدالرزاق: افتتاح المشاريع التطويرية في »العدان« قريبًا
وخطط مستقبلية إلنشاء مبنى ألمراض النساء والخُدّج

حنان عبدالمعبود
كش���ف مدي�����ر مستش���فى العدان 
افتت�����اح  العبدالرزاق ع���ن  د.ع���ادل 
مبنى مواق������ف السي�����ارات متع�����دد 
الطوابق ملراجع�����ي املستشف�����ى، خالل 
األي���ام القليل�����ة املقبلة، وكذلك مبنى 
التعقي���م املركزي واملطب���خ املركزي، 
باإلضافة إلى مبنى جديد لإلس���عاف، 
وأيضا مبنى متعدد الطوابق للعيادات 
اخلارجية لتلبي���ة الرغبات اخلارجية 

للمرضى.
وقال العبدالرزاق في تصريح صحافي، 
ان مستشفى العدان شهد نقلة نوعية 
خالل الشهور الستة السابقة، وسيستمر 
على هذا املنوال خالل الفترة املقبلة، من 

حيث رقي اخلدمات وتوسع املباني. 
و أشار إلى أن وزير الصح����ة د. هالل 
الساير سعى مع دي�����وان احملاسبة إلى 
زيادة ميزانية العناي�����ة املركزة، من أجل 
توفير ع������دد إضافي لألسّرة ليصل الى 
40 سريرا في الوحدة، وكذلك توفي����ر 
أجهزة طبية حديثة، وكاميرات تساعد 
أهل املرضى لالطمئنان على مرضاهم 
دون احلاجة ال���ى الدخول إلى وحدات 

العناية.
وب���ني العبدال���رزاق أن هناك خطة 
مس���تقبلية، تعد من أه���م اخلطط في 
الدولة وه���ي مبنى ألمراض النس���اء 
والوالدة واخلدج، والذي يشتمل على 
الطبي���ة، باإلضاف�����ة  أحدث األجهزة 

إلى قسم لطفل األنابيب، هذا إلى جانب 
توس���عة س���ريرية أكثر، مضيفا أنه 
ستكون هناك زيادة في عدد العيادات 
الباطني���ة العام��������ة، وعيادات الغدد 
الصماء، والروماتيزم واجلهاز التنفسي، 
واجلهاز الهضمي، باإلضافة إلى مختبر، 
وتضمنت اخلطة أيض���ا وجود جهاز 
للسمع وعيادات متفرعة جلراحة اليد 

والعمود الفقري.
وأش���ار إلى أن املستشفى يستقبل 
أطب���اء زوارا من مختلف التخصصات 
لفحص وتش���خيص حاالت املرضى، 
القيام بعمليات مختلفة ومنها  وكذلك 
عمليات جلراحة السمنة واألنف واألذن 

واحلنجرة.

وأشار العبدالرزاق إلى أن هناك بعض 
األمراض التي تكون مرتفعة التكاليف 
عالجيا مث���ل أم���راض الروماتي�����زم 
الهضمي، ذاك������را  واجللدية واجلهاز 
أنه���ا تكون مكلفة ف���ي جانب األدوية 
واألجهزة، مبينا أن هناك أيضا تخصصات 
أخ���رى ن����ادرة متفرعة داخل قس���م 

العي�����ون.
وقال: اجلدير بالذكر ان مستش���فى 
الع������دان افتت���ح في 1981/2/18 وكان 
يضم 550 س���ريرا ويخدم 150 أل����ف 
نس���مة، مضيفا أن التعداد السكان����ي 
ازداد بنس���بة كبيرة اآلن حيث وصل 
الى 850 ألف نس���مة مع سعة سريرية 

تقارب 713 سريرا.

تشمل مواقف متعددة الطوابق وعيادات خارجية ومباني للتعقيم واإلسعاف والمطبخ

هميرا بادشا: »هشاشة العظام« 
مرض شائع وخطير

قال���ت اخصائية أمراض الروماتيزم في »مرك���ز البراء للعظام واملفاصل« 
د.هميرا بادشا ان جس���م اإلنسان يحتوي على 206 من العظام، ولو تساءلنا 
ك���م مرة في اليوم نهتم بها أو نعطيها جزءا من تفكيرنا؟ لكان اجلواب: ليس 
بالق���در الكافي بالتأكيد. وأوضحت د.همي���را ان العظام تقوم بواحدة من أهم 
الوظائف في اجلس���م وهي توفير إطار عمل للعضالت واألنسجة وأداء جميع 
املهام الالزمة لدعم أجس���امنا وحماية أعضائنا ف���ي جميع أمورنا احلياتية، 
ونظرا ألن عظامنا بعيدة عن أعيننا وال نراها، فليس من الغريب أن تفترض 
األغلبية منا بل وتعتبره أمرا مسلما به أنها في حالة ممتازة طاملا أننا ال نشعر 

بأي ألم أو تعب.
وقالت د.هميرا ان األنشطة اليومية العادية مثل صعود السلم أو النهوض 
من الفراش ميكن ان تسبب كسورا خطيرة لألفراد الذين يعانون من »هشاشة 
العظام«، ومبجرد إصابة ش���خص بكسر جراء هذا املرض، فإن خطر اإلصابة 

بكسر آخر يبقى قائما بصورة كبيرة.
وأضافت ان التغذية الس���ليمة تعد العامل الرئيس���ي للتعامل مع عدد من 
املوضوع���ات الصحية املختلفة، والت���ي ال يختلف عنها بأي حال من األحوال 
موضوع صحة العظام. اذ يحتاج تطوير العظام واحلفاظ عليها إلى مجموعة 
م���ن املواد الغذائية، مبا فيها الكالس���يوم، وڤيتامني »د«، والبروتني، والزنك، 
واملاغنسيوم. لذا ينصح بتناول القدر الكافي من هذه املواد طوال احلياة لبناء 

عظام قوية، للحفاظ عليها ومنع تعرضها للكسر مع التقدم في السن.
ويعتبر احلليب ومنتجات األلبان من املصادر الغنية بالكالسيوم التي يكثر 
توافرها بس���هولة. وهنالك مصادر أخرى جيدة تتضمن اخلضار مثل الكرنب 
الصيني »بوك تشوي«، والبروكولي، واألسماك ذات العظام الطرية اللينة التي 
ميكن أكلها مثل السلمون، والسردين، والطوفو »جبنة فول الصويا« احملتوي 

على الكالسيوم، باإلضافة إلى بعض الفواكه واملكسرات.
هذا ويتم تصنيع ڤيتامني »د« داخل اجللد بتعرضه ألشعة الشمس، إال أن 
الكثيرين من الناس ال يحصلون على القدر الكافي منه بسبب استعمال مراهم 
الوقاية من الش���مس أو املالبس أو التلوث أو جتنب الش���مس. وتعد املصادر 
الغذائية مثل منتجات األلبان والسمك الذي يحتوي على الزيت مثل السلمون 
والتونة، باإلضافة إلى صفار البيض، بعض مصادر األطعمة الغنية بڤيتامني »د« 
والتي يجب تناولها بصورة منتظمة، فيما يعد البروتني، والزنك، واملاغنسيوم 
من املواد الغذائية املهمة لبناء وتكوين واحملافظة على العظام. ومتثل اللحوم 
احلمراء اخلالية من الدهون، وبعض اخلضراوات، باإلضافة إلى منتجات األلبان 

وفول الصويا واحلبوب الكاملة، أفضل املصادر الغذائية.

أكدت أهمية التغذية السليمة والفحوصات الدورية

فكري: متالزمة فيبروميالجيا
تصيب 2 � 4% من مرضى الروماتيزم

الرياضة من إحدى طرق عالجه

قالت اخصائية الروماتيزم والتأهيل والطب 
الطبيعي د.اميان فكري ان متالزمة فيبرومياجليا 
مرض روماتيزمي مزمن وغير متطور يطلق 
عليه متالزمة ألنه يتميز بظهور اعراض متالزمة 
مترابطة اثناء النوب���ات احلية، وهو يصيب 
حوالي 2 � 4% من نس���بة العدد الكلي ملرضى 
الروماتي���زم الذين يترددون عل���ى العيادات 

واكثرهم من النساء.
وتظه���ر اعراض هذا املرض في وقت مبكر 
ابتداء من سن العش���رين او اقل ولغاية سن 
االربعني او اكثر لعدد قليل من املرضى لديهم 
صفات جسمانية وذهنية واجتماعية معينة، وقد 
يتشابه هذا املرض مع امراض اخرى كثيرة مما 
يجعل من الصعوبة التفريق بينها اال بواسطة 

طبيب مختص.
واوضحت ان اس���باب هذا املرض غير معلومة وليست محددة حتى اآلن، فقد 
يكون السبب خلال وراثيا او هرمونيا او ڤيروسيا، وهو اما اولي )ليس مصاحب 
او نتيج���ة ملرض آخر( او ثان������وي لبعض ام���راض روماتيزمية مناعي������ة او 

غير مناعية، وهذا النوع االخير يسهل عالجه.
ومن اعراض هذا املرض ما هو اساسي وثابت مثل آالم متفرقة باجلسم في نقاط 
محددة عددها حوالي 11 � 18 نقطة، وهي معروفة للطبيب املختص، وتتمثل في شعور 
دائ���م باالرهاق والتعب، وعدم القدرة على اجناز املهام اليومية العادية، وع�����دم 

القدرة على حتمل االلم، وايضا صعوبة الوصول ملرحلة النوم العميق.
وهناك بعض االعراض التي تعتبر ثانوية للمرض لكنها ايضا متكررة للمتالزمة 
مثل نوبات الصداع النصفي او الكلي، شعور بعدم صفاء الذهن، ضعف او اضطراب 
بالذاكرة، خصوصا قصيرة املدى، صعوبة في التركيز واحلكم على االشياء، اضطراب 
في اجلهاز الهضمي، اضافة الى اعراض اخرى كثيرة، هذا وليس هن�������اك ابحاث 
مخبرية او اش���عاعية مح������ددة ومؤكدة لتشخيص هذا املرض، وخص������وصا 
النوع االول منه، وعلى اي حال فهناك امل دائم في الشفاء او السيطرة على اعراض 
هذه املتالزمة، كما ان هناك عدة طرق للعالج تشتمل على انواع حديثة من االدوية 

مع الرياضة واحلقن املوضوعي، وغيرها الكثير.

د.إميان فكري


