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النومس يجري أول عملية بالكويت لتوسيع الجيوب 
األنفية باستخدام البالون الضوئي في مستشفى »زين«

أجرى استشاري كويتي عملية هي االولى من نوعها في 
الكويت تتمثل في توسيع اجليوب األنفية ملريض باستخدام 
البالون الضوئي لعالج التهابات اجليوب األنفية املزمنة.

وقال استشاري األنف واألذن واحلنجرة وجراحة الرقبة 
وجتميل الوجه في مركز »زين« د.حمود النومس لـ»كونا« 
ان العملية التي اجراها اســــتغرقت اقل من ساعة واحدة 
موضحا انه باســــتخدام التقنية اجلديدة لن يكون هناك 
نزيف وال حاجة للحشوات األنفية كما يجري في العمليات 
التقليدية كما يستطيع املريض ممارسة حياته الطبيعية 

بعد أربع ساعات من اجرائه العملية.
واضاف د.النومس ان العمليات التقليدية قبل استخدام 
هذه التقنية كانت تســــتغرق نحو ســــاعتني ويتم خاللها 

اللجوء الى كســــر عظام اجليوب األنفية واستئصالها مع 
األغشــــية املخاطية احمليطة بها ما يؤدي الى نزيف فضال 
عن وضع حشــــوات لألنف وقد يحتاج املريض الى اعادة 
العملية بســــبب احتمال تكرار انســــداد فتحات اجليوب 

األنفية بعد فترة.
وذكر ان هناك العديد من حاالت اجليوب األنفية املزمنة 
في الكويت التي يعاني املريض بسببها انسدادا في األنف 
واإلفرازات األنفية فضال عن صداع اجليوب األنفية املزمن 

نتيجة انسداد فتحات اجليوب.
وحذر من ان تلك احلاالت قد تتطور الى حاالت صديدية 
حادة أو فطريات ضاغطة تؤدي الى حتطيم عظام اجليوب 
األنفية داعيا الى عدم اهمال حاالت اجليوب األنفية والعمل 

على فتحها لتهويتها مبا يتيح ألغشيتها املخاطية الشفاء 
من االلتهابات.

من جانبه قال استشاري األنف واألذن واحلنجرة وجراحة 
الرأس والرقبة د.منذر العجمي لـ»كونا« ان بالون اجليوب 
األنفية الضوئي وكبسولة اجليوب االنفية الصماء يعدان 

طفرة في عالج اجليوب األنفية بالكويت.
ودعا د.العجمي املرضى الذين يعانون التهابات مزمنة 
في اجليوب االنفية الى االستفادة من هذه التقنية الفريدة 
مشيرا الى اهميتها بالنسبة لألطباء اجلراحني لعالج املرضى 
بشكل ســــليم. يذكر ان هذه التقنية اجلديدة حائزة على 
موافقة منظمة الغذاء والــــدواء األميركية وعالمة اجلودة 

واألمان األوروبية والوكالة األوروبية لألدوية.

موظفو بنك الكويت الدولي يتبرعون بالدم

)قاسم باشا( د.عبدالعزيز اشكناني مع عريفة الندوة ود.منى املصيريع وأميرة املشهود  

»الكويت الدولي« يستضيف بنك الدم
في إطار أنشطته االجتماعية املتنوعة، 
استضاف بنك الكويت الدولي فريق الوحدة 
املتنقلة لبنك الدم ضمن حملة ينظمها ملوظفيه 
للتبرع بالدم، بهدف حتفيز وتشجيع املوظفني 
على املسؤولية االجتماعية جتاه املجتمع.

وأوضــــح البنك في بيــــان صحافي أن 
استضافة فريق بنك الدم تأتي حرصا منه 
على التواصل مع مؤسسات املجتمع املدني، 
واملساهمة في املشــــاريع اخليرية تعزيزا 
ملسؤولياته االجتماعية جتاه الوطن، ودعما 

للجهود الكبيرة التي يقــــوم بها بنك الدم 
املركزي لتوفير احتياجات املرضى. 

وبني البنــــك أن حملة التبرع بالدم تعد 
واجبا إنســــانيا نقوم به خلدمة املواطنني 
واملقيمني وســــد احلاجة لدى بنك الدم عند 
الضرورة، ألن هناك من هم بأمس احلاجة 
للتبرع، باإلضافــــة إلى أن التبرع بالدم له 
الكثير من الفوائد الصحية التي تعود على 
املتبرع بالنفع والتي تســــاعد على جتديد 

دمه. 

أشكناني: عقار جديد على شكل أقراص
لمرضى »MS« في أسواق الكويت قريباً

حنان عبد المعبود
زف اختصاصــــي األمــــراض 
العصبية د.عبدالعزيز أشــــكناني 
البشــــرى ملرضى »MS«، مبينا أن 
الدراسات اخلاصة بتحديث األدوية 
أفرزت أحدث عقار خاص باملرض، 
على شكل أقراص، مشيرا الى أنه 

قادم للكويت عما قريب. 
النــــدوة التي  جاء هــــذا خالل 
أقامتها اجلمعية الثقافية االجتماعية 
التصلب  النســــائية »حول مرض 
العصبي« )MS( بحضور رئيسة 
التصلب العصبي  جمعية مرضى 
الكويتية منى املصيريع، ونائبتها 
أميرة املشــــهود، وعدد من أعضاء 
الثقافيــــة االجتماعية  اجلمعيــــة 

النسائية، واملرضى، وكذلك عدد من 
املرضى الذين حتسنت حالتهم بعد 
القسطرة، وقد تناول أشكناني خالل 
الندوة املرض وأسبابه والعالجات 
املتوافرة وكذلك العالجات القادمة، 
حيث استعرض على شاشة العرض 
اخللية العصبيــــة وكيفية عملها 

وأطوار اإلصابة باملرض.
وقال ان الفحص و»MRI« يثبتان 
أن الشخص مريض بـ »MS« مشيرا 
الــــى أن بعض املرضى حني يحدث 
لديهم انتكاسات البعض منهم يعود 
طبيعيا والبعض اآلخر يتأثر، ولهذا 
ليس هناك مقياس محدد، واشار الى 
أن األدوية هي أمر ضروري للمريض 
بالرغم من أن مشكلتها التسبب في 
أعراض جانبية، وكذلك فان نتائجها 

ليست %100.
وعن القسطرة أعرب أشكناني عن 
سعادته برؤية بعض املرضى الذين 
استفادوا من القسطرة واسترجعوا 
عافيتهــــم، ولكن هذه تظل جتارب 
شخصية، وقال »أنا طبيب مسؤول 
عن مرضى، وحني أنصح بعالج يجب 
أن يبنى على بحوث أجريت على عدد 
كبير من املرضى، وحتى اآلن مازالت 
الدراسات قيد اإلجراء ولم تنته بعد، 
حتى دراستنا هنا بالكويت، لم تنته، 
ولم تخرج النتائج، وحتى العمليات 
التي قام بها »زامبوني« لم يكن من 
بينها مريض يرتكز على عصا، أو 

طريح الفراش.
وأضــــاف: »الدراســــة تضمنت 
إجراء القسطرة لـ 100 حالة، وسيتم 
االنتهاء من إجراء هذه احلاالت في 
شهر فبراير من العام املقبل، ولكن 
جزءا من بروتوكول الدراسة أن تتم 
متابعة املرضى بشكل دوري حتى 
عام من بعد إجراء القسطرة، أي لن 
تعلن النتائج قبل انتهاء عام على 

إجراء آخر قسطرة.
كما أكد أنه كطبيب ال يستطيع 
أن يفند القســــطرة للمريض ألنه 
ليس لديه دليل مادي لها، خاصة 
أن آخر دراسة أجريت على املرض 
في أميركا أظهرت أن بعض املرضى 

ليس لديهم مشاكل في األوردة.
وبدورها تناولت رئيسة جمعية 
مرضى التصلب العصبي الكويتية 
منى املصيريع بداية التجمع للمرضى 
لعمل اجلمعية، كما أشارت إلى حدوث 
أخطاء في الفحص، وأن هناك حاالت 
 »MS« استمر املريض يتناول أدوية

لسنوات وهو غير مصاب.
ومن جانبها قالت نائبة الرئيس 
للجمعية أميرة املشهود »أحمد اهلل 
على العلم الذي أوصلنا عبر الدراسة 
التي جترى بالكويت حاليا الى أن 
تكدس الكالسيوم بأجسامنا هو الذي 
يهاجم األنسجة واألوردة واألمعاء، 
ولهذا فان مرضى »MS« لديهم عامل 
مشترك وهو اإلصابة باإلمساك، كما 
أننا نفتقد الى املاغنيســــيوم الذي 
يوظف الكالسيوم بصورة سليمة 
باجلسم، ولألســــف نحن املرضى 
ليس لدينا املاغنيسيوم الذي يوجد 
باخلضراوات الورقية والتي تتسبب 
اليوريا لدينا في تالشي املاغنيسيوم، 
وألننا نفتقد ڤيتامني »د« يتم إعطاؤه 
لنا كحبوب أو إبر، مما يتسبب في 
اختزال الكالسيوم باجلسم ولهذا من 
اخلطأ تناول ڤيتامني »د« كأقراص 
أو حقن، وهذا ما أثبتته الدراســــة 
التي أفتخر بأن الكويت قامت بها 

بشكل قانوني.
وذكرت أن العشرة األوائل الذين 
أجروا القسطرة حصدوا الكثير من 
النتائــــج، وهم حاالت مختلفة بني 

أولى وثانية وثالثة ورابعة.
كما شـــهدت النـــدوة مداخلة 
للدكتور ســـام قباني عـــدد فيها 
التـــي وصفها  ظهور األمـــراض 
بأمراض احلرب، واحلداثة العاملية 
في الغـــذاء والتكنولوجيا ومنها 
 »MS« األمراض السرطانية، ومرض
وذكر ان التعصب كان هو الفكرة 
السائدة بأنه ســـبب اإلصابة به، 
الزائدة  حيث الضغوط احلياتية 
والغضب، واحلزن، تتسبب كلها في 
الكثير من األمراض، وأعلن أنه بعد 
سنوات من بحثه عن »MS« وبحث 
مســـتمر عن التلوث، في دراسة 
 »MS« خضع لها 1458 شخصا لديهم
اكتشفت أن نسبة الكالسيوم عالية 
كثيرا أعلى من املاغنيسيوم، والفرق 
بينهما أن اجلسم من املفترض أن 
يأخذ 10% فقط كالســـيوم خارج 
العظام واألسنان ولكن ما يحدث 
هو وجود كميات هائلة تســـبب 
تشـــوش ومعه يتعرض املريض 
لإلصابة بـ 72 مرضا منها سرطان 
الثدي وغيره، مشيرا إلى أن أخذ 
الكالسيوم بدون ماغنيسيوم يهدم 
البناء اجلسدي، ويزيد من األمراض 
باجلسم، رجاء اتخاذ احلرص في 

تناول ڤيتامني »د«.

»الصحة«: ننتهج الشفافية والعمل 
المؤسسي تحت مظلة الجهات الرقابية

اكدت وزارة الصحة انتهاجها مبدأ الشفافية والعمل املؤسسي حتت مظلة 
اجلهات الرقابية في الدولة. ودعت الوزارة في بيان صحافي ردا على اتهامات 
بوجود شبهات في التعيينات والتعاقدات مع املستشفيات واخلبرات العاملية 
واتهامات مسؤولني بالوزارة الى »عدم رمي االتهامات جزافا ومن لديه ادلة 

على اي جتاوزات او مخالفات فليقدمها سواء للوزارة او للقضاء«.
واوضحت ان التعاقدات مع املراكز العاملية »تتم عبر اجلهات واملؤسسات 
الرقابية في الدولة اضافة الى ان التعيينات في الوزارة تتم عن طريق جلان 
تخصصية وتخضع آلليات العمل املؤسسي وفق االطر القانونية املعمول بها 
في الدولة«. وقالت الوزارة انها لن تتردد في محاسبة اي موظف أو مسؤول 
»كائنا من كان« يتجاوز القوانني »ألننا نطبق القانون باعتباره مســـطرة 
واحدة على اجلميع« مؤكدة انها لن تتهاون في مواجهة كل من يســـعى الى 

جتاوز القوانني لإلضرار مبصلحة العمل.

أطباء عالميون من مختلف التخصصات 
الطبية يزورن الكويت الشهر الجاري

االشعاعي حتت إشــــراف وزارة 
الطاقة األميركية في الفترة بني 7 
و10 نوفمبر اجلاري لتدريب الهيئة 
الطبية من أطباء وفنيي طوارئ 
وهيئة متريضيه وغيرهم من الذين 
يتعاملون مع حــــاالت وإصابات 
التلوث االشعاعي مبشاركة 200 

طبيب وطبيبة.

أعلنــــت وزارة الصحــــة عن 
زيارة يقوم بهــــا الى البالد خالل 
الشــــهر اجلاري عدد من األطباء 
واالستشــــاريني العامليــــني مــــن 
بريطانيــــا وكوريــــا وأميركا في 

مختلف التخصصات الطبية.
وقال مدير إدارة العالقات العامة 
في وزارة الصحة فيصل الدوسري 
في تصريح صحافي ان الهدف من 
زيارة اخلبراء العامليني هو االستفادة 
منهم في حتسني مستوى اخلدمات 
الصحية في البالد واكتساب األطباء 
الكويتيني خبرات جديدة. وأضاف 
ان تخصصــــات األطباء تشــــمل 
جراحة املخ واألعصاب واحلروق 
والتجميل، داعيا املرضى الى حجز 
مواعيد مســــبقة في مستشفيات 
ابن سينا ومركز البابطني للحروق 

والتجميل.
وعلى صعيد آخر أعلن الدوسري 
عن تنظيــــم دورات تدريبية على 
التعامــــل مــــع اصابــــات التلوث 

فيصل الدوسري


