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»الصحة«: بدء حملة 
التعامل مع إصابات 

الجهاز التنفسي اليوم

صحة الفم واألسنان 
في »رعاية المسنين«

أعلنت وزارة الصحة أمس انها 
ستطلق اليوم حملة للتعامل مع 
التنفسي للكبار  إصابات اجلهاز 
واألطفال ستكون على مرحلتني 
األولى ملوس���م الدراسة والشتاء 

وصوال إلى دخول موسم احلج.
وقالت مدير إدارة الصحة العامة 
الس���عيدي  الوزارة د.فاطمة  في 
في تصريح ل� »كونا« مبناس���بة 
التوعوية ان  انط���اق احلمل���ة 
احلملة تستهدف مختلف الشرائح 
وستكون بشكل سنوي بالتعاون 
مع مختلف املراكز الصحية املوزعة 

في املناطق السكنية.
وأضافت: انه س���يكون هناك 
محاضرات توعوية في املدارس في 
مختلف املناطق التعليمة ولقاءات 
تلفزيونية وإذاعية ألطباء الصحة 
العامة فضا عن مطبوعات توعوية 
تهدف الى إمداد املريض بتوجيهات 

وخطط عاجية.
وأكدت أهمية نش���ر التوعية 
واملعلومات الطبية األساسية بني 
أفراد املجتم���ع مبختلف املراحل 
العمري���ة مضيف���ة ان احلمات 
التوعوية تؤدي دورا حيويا في 
نشر الثقافة الصحية لدى األطفال 
واملراهقني وأولياء األمور في الوقت 

نفسه.
يذكر ان احلساسية األنفية من 
الكويت  أنواع األمراض في  أكثر 
وتصيب نحو 40% من املواطنني 
واملقيمني وتزداد نسبة اإلصابات 
مع دخول مواسم الشتاء بسبب 
درجات احلرارة وتغيرات اجلو.

ضمن أنشطة االحتفال اليوم 
العاملي للمسنني والذي تنظمه 
ادارة رعاية املسنني خال الفترة 
من 1 الى 21 اجلاري حتت رعاية 
وزير الشؤون والعمل د.محمد 
العفاسي نظمت االدارة بالتعاون 
والتنسيق مع البرنامج الوطني 
لصحة الفم واالس����نان بوزارة 
الصحة، محاضرة علمية بعنوان 
الفم واالس����نان لدى  »صح����ة 
املسنني« حضرها عدد من حاالت 
املسنني وذويهم والعاملني معهم، 
حيث وضح����ت د.هند القادري 
املشرف االكلينيكي في البرنامج 
الفم واالسنان  الوطني لصحة 
للمسنني والعاملني معهم وذويهم 
اهمية احملافظة على صحة الفم 
واالسنان لدى املسنني ممن بلغ 
ألقت  اخلامسة والس����تني، كما 
الضوء على اهم االمراض التي قد 
تصيب الفم واالسنان للمتقدمني 
في العمر وأهمية احلرص على 
الوقاية من هذه االمراض بالتغذية 
السليمة والزيارة الدورية لطبيب 

االسنان.

استشاري جراحات التجميل طاهر بوزيد ينضم لفريق 09 إكلينيك
يصل الى الباد د.مصطفى طاهر بو زيد استشاري 
جراحات التجميل العاملي املعروف لينضم الى الفريق 

الطبي املعالج مبركز 09 إكلينيك.
ويحمل د. بوزيد حزمة من الشهادات الطبية الرفيعة 
احلاصل عليها من اعرق اجلامعات االوروبية واشهر 
املراك���ز الطبية العاملية حيث يحمل ش���هادة البورد 
االوروبية جلراحة التجميل، وزمالة جراحة التجميل 
من جامعة ما نيتوبا الكندية، وشهادة البورد االردني 
جلراحات التجميل، وشهادة زمالة جراحات التجميل 
� مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز االبحاث، 

وشهادة الزمالة االيرلندية امللكية للجراحة العامة.
ويعمل د. بوزيد استشاري في اجلراحات التجميلية 
واجلراحة املجهرية وزراعة االنسجة منذ ما يزيد على 
7 سنوات. وقد تناولت الصحف اخلليجية بعضا من 

اجلراحات التجميلية الناجحة التي اجراها من عمليات زرع االطراف املبتورة 
من اصابع اليد او القدمني حيث حققت نسبة جناح جتاوزت ال� 95% وهي 
نس���بة عالية إذا ما قورنت باملعدالت العاملية لهذا النوع من اجلراحات 
الدقيق���ة واملعقدة. ويقول د. بوزيد انه بتوفيق من اهلل عز وجل وجنح 
بإجراء جراحات مجهرية دقيقة، مش���يرا الى ان زراعة األصابع املبتورة 

ما هي إال مثال على هذا النوع من اجلراحات الصعبة 
حيث تستغرق أكثر من 14 ساعة متواصلة وهو احلدث 
الذي تناولته الصحف السعودية باالشادة والتقدير. 
ويعتبر د. بوزيد مشاركا رئيسيا في املؤمتر الكندي 
الدوري جلراحات التجميل واملؤمتر اخلليجي الدوري 
واملؤمتر اللبناني الدولي جلراحات التجميل. ويكشف 
د.بوزيد عن احد تخصصاته النادرة التي تضاف الى 
رصيد خبرته العريقة في اجلراحة التجميلية البحتة من 
جتميل األنف وشد الوجه والصدر والبطن والتخلص 
من الدهون الزائدة باستخدام أحدث التقنيات حيث 
ميتلك خبرة كبيرة في اعادة الترميم وزراعة االنسجة 
بعد عمليات استئصال االورام اخلبيثة مثل اورام الصدر 
او الوج���ه والفكني. وعبر جراح التجميل العاملي عن 
سعادته للفرصة التي اتيحت له عبر مركز 09 اكلينيك 
للتواصل مع اهل الكويت وخدمتهم حيث تربطه بهم عاقات طيبة وهو 
يغتن���م تلك الفرصة ليضع خبراته وقدراته الطبية والعلمية والعملية 
في خدمة اي مريض يقصد بابه السيما ان عالم اجلراحات التجميلية قد 
حقق طفرات وقفزات هائلة من التطور والتقدم ينبغي توظيفها خلدمة 

كل من يتطلع الجراء جراحة جتميلية هامة ودقيقة.

د.مصطفى بو زيد

الدويري: اتفاق قريب مع جامعة ميونيخ إلدارة »الرازي«

قدموا قبل املؤمتر وقاموا بفحص 
مرضى وكذلك أج���روا جراحات، 
انتهاء  وس���تنتهي زيارتهم م���ع 
املؤمتر، وعدد منهم بدأوا مع املؤمتر 
وعقب انتهائه سيبدأون في معاينة 

املرضى وإجراء اجلراحات
وبدوره أكد استشاري جراحة 
العظام واستشاري تبديل املفاصل 
الصناعي���ة واصاب���ات املاع���ب 
مبستشفى الرازي ورئيس اجلمعية 
الكويتية د.علي املكيمي،  الطبية 
أن املؤمتر وضع لهدف واحد وهو 
خدمة املواطن وتقدمي ما توصل اليه 
العلم من تبديل املفاصل الصناعية، 
مشيرا الى أن املؤمتر السابق، عقد 
منذ 4 سنوات، وخال هذه الفترة 
مت استحداث العديد من االمور في 
هذا املجال أهمها، تصغير الفتحات 
اجلراحية، واملواد التي يتم تركيبها 
تتغير لاحس���ن، مث���ل الباتني 
واالوكزيني���وم، والزركوني���وم، 
وهي مواد مت ادخالها تفيد املريض 
وتساعده على احلركة بعد عملية 
املفاصل الصناعية، كما كان التركيز 
باملؤمتر السابق على مفاصل الركبة 
واآلن أصبح التركيز على مفاصل 
الركبة واحل���وض، والكتف، فكل 
مفصل في جس���م االنس���ان قابل 
للتغيي���ر، ولك���ن بش���رط اتقان 
العملية، واال ستتطور حالة املريض 
لاسوأ، فنحن دائما ما نطور من 
أنفسنا مبتابعة آخر ما توصل اليه 
العصر احلدي���ث، ولدينا عدد من 
الزوار نح���و 10 أطباء وكل واحد 

منهم لديه خبرة.

وأشار الهران إلى أن جراحات 
املفاصل الصناعية جتري بشكل 
أسبوعي، من خال األطباء املقيمني 
بالكوي���ت أو األطب���اء الزائرين، 
وق���ال إن التطور الذي تش���هده 
املواد املستخدمة في عمل املفاصل 
الصناعية شهد طفرة كبيرة مؤخرا 
حيث احلديث منها هي املفاصل التي 
تعيش ملدة أطول، وال يحدث بها 
تآكل سريع وهو ما ركزنا عليه خال 
املؤمتر، األنواع شبيهة الباستيك، 

ونوع آخر شبيه باملعدن.
العمل وعددها  وبني أن ورش 
6 ستركز على املفاصل الصناعية 
للكتف والركبة، كم���ا أن املؤمتر 
سيشهد نوعا جديدا من املفاصل 
الصناعية يدخ���ل الكويت للمرة 
األولى. أما عن معاينة األطباء الزوار 
للمرضى فقال: هناك عدد من الزوار 

جراحة املفاصل الصناعي، فالتطور 
ملحوظ، وسريع خاصة في جانب 
التقنيات واألجهزة املستخدمة، ومما 
الشك فيه أن االس���تفادة من هذا 
التواصل الطبي وتبادل اخلبرات 
بني املتخصصني في مجال جراحة 
املفاصل الصناعية سيحقق األهداف 
املرجوة من انشطة املؤمتر لتحسني 
اخلدمات الصحية املقدمة للمرضى 

في هذا املجال.
وم���ن جانب���ه، أوضح رئيس 
املؤمت���ر د.حمد اله���ران أن مجال 
املفاصل بالكويت مقارنة  جراحة 
بالدول املتقدمة به���ذا املجال، بدأ 
متأخرا، وق���ال »لدينا ورقة عمل 
يقدمها د.على املكيمي وهي خاصة 
باملفاصل الصناعية، س���يتناول 
خالها نتائ���ج العمليات التي مت 

إجراؤها، 

الباع الطويل في املجال، وقال: اال 
أنه يجب أن يكون هناك استفادة 
وتب���ادل للخب���رات بينهم وبني 
العامليني، ولهذا حرصت  اخلبراء 
الكويت ممثلة في وزارة الصحة 
على تنظيم واستمرارية املؤمترات 
العلمية بجميع التخصصات الطبية 
والدقيقة واس���تضافة أس���اتذة 
واستش���اريني عامليني للمشاركة 
فيها إميانا منه���ا مبا حتققه هذه 
املؤمت���رات م���ن م���ردود ايجابي 
لارتقاء باملستوى املهني للكوادر 
الطبية، والفنية من خال الدراسات 
والتجارب واألبحاث املقدمة بهذه 

املؤمترات. 
وأض���اف: ان اخلدمات الطبية 
شهدت نقلة نوعية كبيرة وهائلة 
وتطورا في أس���اليب العاج في 
مختلف التخصصات الطبية ومنها 

حنان عبدالمعبود
أكد وكيل وزارة الصحة املساعد 
لشؤون اخلدمات الطبية املساندة 
د.قيس الدوي���ري، أن املناقصات 
اخلاصة بتوريد 450 من املساعدين 
بالهيئة التمريضي���ة، و1000 من 
الفنيني في األشعة، واملختبرات، قيد 
االنتهاء بعد حتديد جميع املتطلبات 
اخلاصة بهما. كما أفاد بأن االتفاقية 
اخلاصة بإدارة مستشفى الرازي، 
طبيا وصلت إلى املراحل النهائية 
من بل���ورة االتفاقية، وأن الفريق 
األملاني القادم من جامعة ميونيخ 
سيحضر إلى الباد، إلعطاء تقييم، 
وتقدمي العروض، والبحث في كيفية 
الدخول في املشاركة الفنية إلدارة 

املستشفى.
جاء هذا في تصريح للدويري 
عقب افتتاحه املؤمتر الثاني جلراحة 
املفاصل الصناعية، نائبا عن وزير 
الصحة د.هال الساير والذي أقيم 
بفندق، كوستا ديل سول بحضور 
نخبة من األطباء الزوار اخلبراء في 
مجال املفاصل الصناعية من عدة 
دول، وقد ألق���ى كلمة رحب فيها 
باحلضور، متمني���ا التوصل الى 
توصيات تساهم في تطوير اخلدمة 
املقدمة في مجال جراحة املفاصل 
الصناعية ومبا يعود بالفائدة على 

املرضى.
وقال ان املؤمتر يستمر 3 أيام، 
ويش���مل محاضرات وورش عمل 
تضم آخر املستجدات في هذا املجال، 
مشيرا إلى أن خبرة األطباء احملليني 
جديرة بالفخر، ووصفهم بأصحاب 

افتتح المؤتمر الثاني لجراحة المفاصل الصناعية نائباً عن الوزير الساير

د.قيس الدويري ود.علي املكيمي أثناء افتتاح املؤمتر الثاني جلراحة املفاصل الصناعية

المكيمي: الكويت الثالثة عالميًا في اإلصابة بالكسور ومحتمل وصولها للثانية و50% من المراجعين 
لديه�م إصابات المفاصل والجراحات ازدادت من 4 في الس�نة إلى ما يتراوح بي�ن 150 و 160 عملية

الجاراهلل: تطور مناظير الجهاز الهضمي قلل من دور 
الجراحة وساعد في التخفيف من معاناة المرضى

جانبي���ة، وهي تق���وم بتصوير 
االمعاء الدقيقة والقولون واملريء، 
وال تصور املعدة، وهي كبسولة 
متوافرة في الكويت وفي متناول 

اجلميع.
بدوره، قال نائب مدير مستشفى 
املواساة اجلديد د.ندمي ندير: ان 
هذا احلدث الكبير ال نشهده كثيرا 
في الكويت والذي ينظم ألول مرة 
في مستشفى املواساة اجلديد، فهذا 
فخر لهذا الصرح الطبي بأن يقوم 
وألول مرة في مستشفى خاص 
في الكوي���ت، فهو من املؤمترات 
التي تصنف على املستوى العاملي 
وبتقنية عاملي���ة، فليس غريبا 
على مستشفى املواساة اجلديد، 
فمنذ انشائه في العام 1965 وهو 
سباق في مجال الرعاية الصحية 
واجلودة العاملية، وهو ايضا من 
اوائل املستشفيات اخلاصة في 
الكويت التي حصلت على االعتماد 
الكندي، ونحن نشارك وبحماس 
في خدمة املجتمع وفي التوعية 
العامة، كما أننا ملتزمون باجلودة 
العاملية وأعلى مستويات اخلدمة 

والرعاية الصحية.
الباطنة في  وقال اخصائ���ي 
املستشفى د.ماهر فقيه ان الهدف 
االساسي من املؤمتر هو تعريف 
االطباء واملرضى معا بالكبسولة 
الذكي���ة الت���ي تق���وم بتصوير 
اجلهاز الهضمي من الداخل دون 
اللجوء الى جراحة أو استعمال 
البنج، فهذا املؤمتر يجمع اطباء 
ومتخصصني من اخلليج العربي 

وأوروبا ومصر.

املواساة.
من جانبه، أكد رئيس قس���م 
الباطنة في مستشفى  االمراض 
املواس���اة اجلديد د.محمود عمر 
ان املؤمتر وألول مرة ينظم بهذا 
املس���توى في الكويت، حيث مت 
القاء محاضرات في مجال مناظير 
اجلهاز الهضمي ومت عرض حاالت 
حقيقية مت عاجها باالس���اليب 
احلديثة من خال خبراء عامليني 
كم���ا متت مناقش���ات بني هؤالء 
اخلبراء واملش���اركني في املؤمتر 
من االطباء ممن لم يكونوا ملمني 
ب���كل التفاصي���ل اخلاصة بآخر 
املناظير  املس���تجدات في مجال 

اخلاصة باجلهاز الهضمي.
وأوضح ان املؤمتر شارك فيه 
محاضرون من اجلمعية االوروبية 
جلراح���ة املناظير م���ن بلجيكا 
وفرنس���ا وأملانيا ومصر، حيث 
ش���ارك في املؤمتر 250 مشاركا 
حتى اآلن، وهم مسجلون لدينا، 
هذا ويعقد املؤمتر ملدة يوم كامل 
تصاحبه ورش���ة عمل لفحص 
اجله���از الهضم���ي بالكاميرا أو 
احلبة الذكية التي تقوم بتصوير 
اجلهاز الهضمي وهي من االساليب 
اجلديدة في مجال املناظير، وهذه 
الورشة سيشارك فيها 24 طبيبا 
س���يتدرب كل طبيب على جهاز 
ويقوم بعمل الفحص بنفسه حتى 
يكون الطبيب لديه القدرة على 
استخدام هذا االسلوب اجلديد الذي 

يعد طفرة طبية غير مسبوقة.
وأش���ار د.عمر الى ان احلبة 
الذكي���ة لي���س له���ا أي أعراض 

حنان عبدالمعبود
أك���د وزير الصحة االس���بق 
د.محمد اجلاراهلل انه وألول مرة 
في الكويت يقوم القطاع اخلاص 
بعقد مؤمتر وورشة عمل طبية 
مبس���توى عاملي، حي���ث يلتقي 
االستش���اريون من جميع أنحاء 
العالم على ارض الكويت ملناقشة 
قضية مهمة ترتبط بالتشخيص 
واملعاجلة بواسطة املناظير للجهاز 
الهضمي، عب���ر الفتحات وليس 
اجلراحة، وقال: لقد شهد هذا املجال 
في اآلونة االخيرة تركيزا اعاميا 
كبي���را من قبل وس���ائل االعام 
املس���موعة واملرئية واملقروءة، 
حيث ناح���ظ ان هذا املجال بني 
يوم وآخر به صيحات وإضافات 
علمية وطبية كبيرة تقلل كثيرا 
من اخطار استخدام املناظير في 
عاج امراض اجلهاز الهضمي عن 
طريق الفم أو القولون، الستخراج 
احلصوات بالقنوات املرارية، أو 
استئصال االورام الصغيرة، وهو 
االمر الذي يجعل دور اجلراحة يقل 
ويتاشى أمام التطور الهائل في 
املناظير. جاء ذلك خال املؤمتر 
الصحافي الذي عقد على هامش 
اجللسة االولى من الندوة االولى 
التي  الهضمي  ملناظير اجله���از 
تقام للمرة االول���ى في الكويت 
مع اجلمعية االوروبية ملناظير 
اجلهاز الهضمي بتنظيم مستشفى 
املواس���اة اجلديدة، صباح امس 
حتت رعاية وزير الصحة د.هال 
الساير، بحضور نخبة من االطباء 
اخلبراء في مجال مناظير اجلهاز 
الهضمي مبختل���ف دول العالم، 
وعدد كبير من االطباء بالكويت 
بالقطاعني العام واخلاص، وادارة 

مستشفى املواساة.
وأضاف اجل���اراهلل ان قيام 
مستشفى املواساة بهذه اخلطوة 
يبرز دور القطاع اخلاص كرديف 
للقطاع احلكومي في تنمية مهارات 
االطباء، واجناز كبير من فريق 
العمل داخل املستشفى وعلى رأس 
الفريق د.محمود عمر رئيس قسم 
امراض الباطنة باملستشفى، حيث 
يحسب للمستشفى ان هذا املؤمتر 
يلقي الضوء حول آخر املستجدات 
في مجال املناظير اخلاصة باجلهاز 
الهضمي وتدخاتها في التخفيف 
من معاناة املرضى مع االساليب 

التقليدية والقدمية.
وأوضح اجل���اراهلل ان كبار 
االطباء ف���ي العالم ج���اءوا الى 
الكويت لكي يلقوا الضوء حول 
كثير من القضايا واملس���تجدات 
في مجال اجلهاز الهضمي، السيما 
في اجلانب اجلراحي في جراحة 
الس���منة ومضاعفاته���ا، وكيف 
ميكن التعام���ل معها، وذلك من 
خ���ال محاضرات ضم���ن هذه 
االنشطة التي يتبناها مستشفى 
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