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)سعود سالم( د.يوسف العوضي ود.ممدوح عبدالرازق ود.نبيل عبدالرحمن

املتحدثون في ندوة داء »كرون«  د.هالل الساير

أكثر من 1000 مصاب بداء »كرون« في الكويت
خالل ندوة توعوية أقامتها »أبوت لألدوية« حوله

الساير: تناقص الحاالت المرضية المبتعثة للعالج في الخارج

العوضي: إجراء أكثر من 1200 عملية جراحة مخ وأعصاب سنويًا
حنان عبدالمعبود

كشف رئيس قسم جراحة املخ واالعصاب 
مبستشفى ابن سينا ورئيس املؤمتر الكويتي 
� االميرك����ي الرابع جلراحة املخ واالعصاب 
د.يوسف العوضي عن اإلعداد القريب لعمل 
وح����دات »تروما« وجراح����ة مخ واعصاب 
كوحدات منفصلة باملستش����فيات االخرى، 
مشيرا الى موافقة مجلس اقسام اجلراحة 
التخصصي لعملها، مبينا انها بدأت كعيادة 
في مستشفيات العدان واجلهراء والفروانية، 
واثبتت جناح االهداف اخلاصة بها، موضحا 
ان عمل هذه الوحدات جاء بناء على طلب من 
الوكيل. واوضح د.العوضي ان عدد عمليات 
جراحة املخ واالعصاب التي جترى سنويا 
تفوق 1200 عملية، باالضافة الى تلبية 4000 
استدعاء سنويا للمستشفيات، وفحص 25 
الف مريض بالعيادات اخلارجية خالل العام 

نصفهم من املواطنني.
جاء هذا على هامش املؤمتر الصحافي 

الذي عقد امس بوزارة الصحة لالعالن عن 
انش����طة املؤمتر الكويتي � االميركي الرابع 
جلراحة املخ واالعصاب الذي يقيمه قس����م 
جراحة املخ واالعصاب مبستشفى ابن سينا 
مبشاركة وزارة الصحة، وتبدأ انشطته االحد 

5 اجلاري وتستمر 3 ايام.
وقال د.العوضي ان املؤمتر س����يناقش 

ثالثة محاور رئيسية هي: جراحة االوعية 
الدموية للمخ واالورام املعقدة في قاع املخ 
واجلراحات املتخصصة في العمود الفقري 
واملتخصصة في جراحات املخ واالعصاب، 
مشيرا الى ان احلضور من خارج الكويت من 

الدول العربية والغربية يبلغ 150 زائرا.
من جانبه، تناول استشاري جراحة املخ 

واالعصاب د.ممدوح عبدالرازق التعاون املثمر 
بني قسم جراحة املخ واالعصاب مبستشفى 
الرازي واجلمعي����ة االميركية جلراحة املخ 
واالعصاب، وه����ي اعلى جمعية مهنية في 
املجال، في التأكيد على املستوى العلمي للمادة 
املطروحة باملؤمتر كما يفتح املجال للتعاون 
مع اجلامعات واالساتذة االميركان، مما يفتح 
املجال لالطالع على املراكز واملستشفيات التي 
تفيد في عالج بعض احلاالت املستعصية، 
وكذلك فتح املجال امام االطباء في الكويت 
للتدريب على احدث التقنيات العاملية في 

مجال تخصص جراحة املخ واالعصاب.
م����ن جهته، قال اخصائ����ي جراحة املخ 
واالعصاب د.نبيل عبدالرحمن ان املؤمتر يضم 
معرضا يحتوي على احدث التقنيات العاملية 
الطبية املتخصصة  التي تقدمها الشركات 
في هذا املجال. وقال ان املؤمتر يندرج حتت 
نظام التعليم الطبي املستمر ليحصل املشارك 

على 20 نقطة.

حنان عبدالمعبود
أكد وزير الصحة د.هالل الساير 
ان وزارة الصحة تتبع الشفافية 
في احل����االت املرضي����ة املبتعثة 
للع����الج باخل����ارج، وأوضح ان 
الف����رق األجنبية التي مت التعاقد 
معها إلدارة عدد من املرافق الصحية 
مت االستعانة ببعضها في اللجان 
اخلاصة بالعالج باخلارج ألخذ رأيها 
الطبي والبت في احلاالت، موضحا 
انه سيتم ندب أطباء في اللجنة 
العليا للعالج باخلارج باالضافة 
ال����ى عدد من األطباء األجانب في 
اللجان الفرعية لألخذ برأيهم في 

احلاالت املرضية املعروضة.
وكشف د.الساير في تصريح 
صحافي عن تناقص أعداد احلاالت 
املرضية املبتعث����ة للخارج منها 
حاالت الس����رطان وذلك بس����بب 
تطور اخلدم����ة العالجية وعالج 

حاالت كثيرة في البالد.
وحول مشروع الهيئة الصحية 
ب����نينّ الوزير ان ال����وزارة أحالت 

وتطوير الرعاية الصحية األولية 
بصفة خاصة واالهتمام بالعنصر 
البشري والطواقم الطبية والفنية، 
مشيرا الى ان الرعاية األولية تشكل 
خط الدفاع األول للخدمات الصحية. 
وذكر د.الساير ان االهتمام بالرعاية 
الصحية األولية ال يقتصر فقط على 
االهتمام باملباني واألجهزة ولكنه 
أش����مل من ذلك بكثير ويتضمن 
التحسني املستمر جلودة الرعاية 
الصحية املقدمة للمرضى بجميع 
الرعاية الصحية األولية،  مراكز 
مشيرا الى ان خطة الوزارة تتضمن 
افتتاح مركز صحي ومختبر طبي 

في كل منطقة سكنية.
يذك����ر ان الكويت ب����دأت في 
تطبيق برنام����ج الرعاية األولية 
وط����ب العائلة من����ذ ثمانينيات 
الق����رن املاضي حي����ث يوجد 88 
مرك����زا صحيا و49 مختبرا طبيا 
في مختلف مناطق الكويت تقدم 
خدمات عدة إلى جميع املواطنني 
واملقيمني ويخدمهم أكثر من 400 

آليا لتوفي����ر األدوية  املركزي����ة 
ف����ي املراكز الصحي����ة فضال عن 
توحيد النظم املستخدمة لتبادل 
املعلومات ما بني املراكز الصحية 
واملستشفيات ملنع ازدواجية صرف 

األدوية.
وأكد د.الس����اير اهمية تعزيز 
الرعاية الصحية األولية واالهتمام 
باخلدم����ات الصحية بصفة عامة 

املشروع الى اللجنة البرملانية حيث 
يتم حاليا دراسته وان املشروع 
يعتبر في املراحل النهائية، مشيرا 
الى ان التعاقدات القادمة مع الفرق 
األجنبية س����تتركز ف����ي عدد من 
املرافق منها مستشفى ابن سينا.
كما كشف د.الساير أمس عن 
توفي����ر أدوية األم����راض املزمنة 
غي����ر املعدية في املراكز الصحية 
)املس����توصفات( خالل األسابيع 
القليلة املقبلة وهي التي تصرف 

في املستشفيات فقط.
وأضاف د.الساير في تصريح 
ل����� »كونا« ان����ه س����يتم افتتاح 
عي����ادات تخصصي����ة لألمراض 
املزمنة تدريجيا في مراكز الرعاية 
األولية )املستوصفات( لتشمل كل 
املراكز، مشيرا الى ان توفير األدوية 
وافتتاح العي����ادات التخصصية 
سيوفر الكثير من العناء واجلهد 

على املرضى واملستشفيات.
وقال انه س����يتم ربط جميع 
املراك����ز الصحي����ة بالصيدليات 

طبيب.
من جهة اخرى، كشف الوكيل 
املساعد لشؤون اخلدمات الطبية 
املس����اندة د.قي����س الدويري ان 
املجلس التنس����يقي اخلاص بني 
وزارة الصحة وكلية الطب والذي 
عقد صباح امس االول برئاس����ة 
وكيل وزارة الصح����ة د.ابراهيم 
العبداله����ادي وبحضور عدد من 
االعضاء في كل من الصحة وكلية 
الطب، تط����رق لعدد من القضايا 
اخلاصة واملهمة فيما بني الصحة 
وكلية الطب، واضاف الدويري في 
تصريح صحافي عقب االجتماع ان 
من اهم القضايا التي نوقشت قضية 
انتداب االطباء والفنيني والصيادلة 
فيما ب����ني الطرفني وحل القضايا 
العالقة واملشاكل التي تعوق العمل 
كما مت التطرق الى موضوع نقل 
مستشفى مبارك الكبير الى كلية 
الطب واخلطة االنتقالية ملستشفى 
مبارك الكبير الى كلية الطب بحيث 

يكون مستشفى جامعيا.

أكد توفير أدوية األمراض المزمنة في المراكز الصحية قريبًا

على هامش المؤتمر الصحافي المتعلق بالمؤتمر الكويتي ـ األميركي الرابع

حنان عبدالمعبود
اقامت ش����ركة »ابوت لألدوية« واملستحضرات 
الطبية ندوة توعوي����ة امس حول داء كرون، عرف 
خاللها املرض بأنه م����ن االمراض االلتهابية املزمنة 
اخلطيرة التي توثر على اجلهاز الهضمي، وعلى نهاية 
األمع����اء الدقيقة )اللفائفي( وبداية االمعاء الغليظة 
)القولون(، شارك في الندوة خمسة اطباء واستشاريني 
في اجلهاز الهضمي والكبد على رأس����هم عميد كلية 
الطب د.فؤاد العلي واستشاري امراض اجلهاز الهضمي 
والكبد واالستاذ املساعد في قسم االمراض الباطنية 
في كلية الطب د.وليد العازمي واستشاري االطفال 
واجلهاز الهضمي والكبد والتغذية في املستش����فى 
األميري د.خالد الصراف واستشاري األمراض الهضمية 
د.احمد الفضلي واستشاري اجلهاز الهضمي والكبد 
د.معصومة العلي. واش����ار د.فؤاد العلي الى ان داء 
»كرون« مرض مزمن يس����تمر مدى احلياة ويزداد 
بثبات في جميع انحاء العالم والكويت على السواء، 
وتش����خيص املرض مضلل الى حد ما ويحتاج الى 
معرفة متخصصة لدراسة احلاالت الفردية باالطالع 
على التاريخ املرضي للمصاب، وفحصه س����ريريا 

واختب����ارات الدم، باالضافة الى تنظير القولون في 
حني ان العالج البيولوجي عالج ثوري غير مس����ار 
املرض. بينما اوضح د.احمد الفضلي ان داء »كرون« 
قد يؤثر على اي جزء من اجلهاز الهضمي في الرجال 
والنساء من جميع االعمار في حني يصيب الشبان 
بشكل رئيسي، وخاصة الذين تتراوح اعمارهم بني 
15 و35 عام����ا. واضاف: يوجد اكثر من 1000 مريض 
في الكويت مصابني بداء »كرون« وتتراوح اعمار %85 
منهم بني 12 و35 سنة، و40% من هذه احلاالت طفيفة 
و60% منها متوسطة الى شديدة، مشيرا الى ان 80% من 
املصابني بداء »كرون« سابقا كانوا يعاجلون بالتدخل 
اجلراحي، وتراجعت هذه النسبة الى 20% مع تقدمي 
العالج البيولوجي. من ناحيته ذكر د.خالد الصراف 
ان داء »كرون« يصيب الشباب بني 18 و25 سنة ومن 
ثم يؤثر على حتصيلهم العلمي، وحياتهم العملية 
واالجتماعية اذا ما ترك دون عالج. اما د.معصومة 
العلي فقد اشارت الى انه نظرا لشدة تأثير داء »كرون« 
على نوعية حياة املرضى، فقد تطورت اهداف العالج 
بحيث اصبحت تس����عى في املقام االول الى حتقيق 

فترة هجوع عميق مستمرة.

أحمد: »أبوت« رائدة في األبحاث وتطوير العالج
وفي السياق نفسه اش��ار مدير شركة »ابوت 
لالدوية« في الكويت عالء الدين احمد الى ان حضور 
املرضى ميثل 80% من حضور الندوة، مشددا على 
اهمية اقامة مثل هذه الندوات لتوعية املرضى بكيفية 
التعامل مع مرضهم ومن ثم تطوير آلية العالج والشفاء 
العاجل، وقال: حرصنا على دعوة اكبر استشاريي 
اجلهاز الهضمي في الكويت، لكي يتسنى للمريض 
متابع��ة كل ما يتعلق مبرضه م��ن خالل فتح باب 
النقاش واستشارة اكبر وافضل املتخصصني في 
هذا املجال. وقال: هناك احصائيات عاملية وخاصة 
في كندا واميركا حول داء »كرون« و»ابوت« رائدة 
في مجال البحث ولهذا فان لديها قسما متخصصا 

باالبحاث والدراسات وخاصة فيما يختص بتطوير 
االدوية. وع��ن جديد »ابوت« قال ان هناك اجلديد 
دائما في جانب االدوية املعاجلة التي تطرحها الشركة، 
خاصة انه ما زال هناك ادوية حتت البحث، والتي البد 
ان متر بعدة مراحل. وعن دواء »الريداكتيل« الذي 
مت ايقافه مؤخرا والذي تنتجه »ابوت« ويس��تخدم 
ملعاجلة الس��منة، قال ان الش��ركة تعاونت في هذا 
اجلان��ب مع هيئة الغذاء والدواء االميركية وهدفها 
مصلحة املرض��ى، ولهذا فقد كانت صاحبة القرار 
بسحب الدواء من االسواق، وان الشركة كانت أول 
من ابلغ وزارة الصحة في الكويت حتى قبل تداول 

اخلبر اعالميا بسحب الدواء.


