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قام����ت مستش����فى »طيبة« 
والعيادات التخصصية التابعة 
لها بالفروانية والفنطاس بتقدمي 
محاض����رة تعليمي����ة ناجحة 
ألكثر من 300 موظف وموظفة 
باملستشفى مبن فيهم األطباء 
واملمرضني والفنيني واإلداريني 
عن كيفية التعامل مع الكوارث 

املختلفة.
وقد ألق����ى د.خالد القندقلي 
رئيس القطاع الطبي ملستشفى 
»طيبة« والعيادات التخصصية 
التابعة لها بالفروانية والفنطاس 
واستش����اري معتمد لتخطيط 
القطاع����ات  وتش����غيل وإدارة 
الصحية واملستشفيات بالواليات 
املتحدة األميركية وبورد أميركي 
معتمد في جودة الرعاية الصحية 
الكبيرة  باالضاف����ة خلبرت����ه 
ف����ي تخطي����ط وإدارة األزمات 

اخالء كامل للمستشفى وعلى 
اندالع  املثال في حاالت  سبيل 
حريق، صعود أدخنة، انسكاب 
مواد كيميائية او حدوث خلل 
الرئيسية  التشغيل  في أنظمة 
مما يعوق تش����غيل املؤسسة، 
وان األهداف األساس����ية أثناء 
حدوث اي كارثة او اثناء االخالء 
هو حماي����ة املرضى والزائرين 
واملوظفني، تقليل نسبة اخلسائر 
في األرواح وفي أصول وممتلكات 
املؤسسة، محاولة السيطرة على 
الكارثة لضمان تشغيل املؤسسة 
بطاقتها الصغرى في أقل وقت 

ممكن.
أما الن����وع اآلخر من خطط 
الكوارث فيسمى خطة الكوارث 
اخلارجية والتي يطلب فيها من 
املستشفى املس����اعدة والدعم 
الحتواء كارث����ة باملجتمع مثل 

الالزمة وعن كيفية التعامل مع 
الكوارث املختلفة.

وأكمل حديثه قائال ان هناك 
أنواعا مختلفة من الكوارث ولكن 
أهم وأكب����ر اخلطط هي خطة 
الكوارث الداخلية مع او من دون 

والكوارث.
الى ان  وأش����ار د.القندقلي 
خطط مكافحة األزمات والكوارث 
يتم وضعها على مستوى الدول 
واحلكوم����ات لكل دولة وخالل 
العشرين عاما املاضية بالدول 
الغربي����ة وباألخص بالواليات 
املتحدة األميركية ومع االهتمام 
املتزايد بتوفير األمن  والتقدم 
البش����ري  والس����الم للجنس 
وللشعوب فقد فرضت اجلهات 
الرس����مية وجه����ات االعتماد 
الدولية على الشركات الكبرى 
واملؤسسات التي بها أعداد كبيرة 
من اجلنس البشري مثل املدارس 
واجلامعات واملستشفيات بوضع 
خطط الط����وارئ اخلاصة بكل 
مؤسس����ة ملواجه����ة األزم����ات 
والكوارث وتدريب القائمني عليها 
تدريبا شامال عن االستعدادات 

البراكني،  ح����االت االنفج����ار، 
الزالزل، الفيضانات واحلوادث 
الكبرى مع وجود عدد كبير من 
املصابني مثل ح����وادث الطرق 

وحوادث الطيران.
وأثناء احملاضرة قام د.خالد 
القندقل����ي بتعلي����م وتدريب 
جمي����ع موظف����ي املستش����فى 
والعيادات التخصصية التابعة 
ل����ه بالفروانية والفنطاس عن 
الدور واملهمة التي يقوم بها كل 
موظف وكل طبيب أثناء وجود 
كارثة وأثن����اء عمليات اإلخالء 
الكلي، وقد  اجلزئي أو اإلخالء 
أشار د.خالد الى ان املستشفى 
س����يقوم بتفعيل وهمي خلطة 
مواجهة احلريق وكذلك إخالء 
وهمي كامل للمستشفى بالتعاون 
مع ادارة احلريق والدفاع املدني 

خالل األيام القليلة املقبلة.

التكنولوجيا الحديثة أثبتت من خالل »ناسا« قدرات هائلة في معالجة الهواء

»البابطين« و»غرين إير تكنولوجي« تطلقان »إيروسيد« بالكويت

»السيف« يستضيف خبيراً عالمياً في عالج اآلالم المزمنة
أعلن مستشفى السيف عن توقيعه لعقد حصري مع 
اخلبير العاملي في عالج األمراض املزمنة البروفيسور 
األملاني د. عمر باشا � استشاري جراحة وعالج اآلالم 
املزمنة وجراحة اليد في مستش����فى ماريا شتيرن/ 
بون ومؤسس العيادة التخصصية للجراحة واآلالم 
املزمنة في هامبورغ 1989 حتى 2005، وذلك للمساهمة 
في التخفيف من معاناة املصابني باآلالم املزمنة غير 
املعروفة الس����بب وكذلك اآلالم الشديدة الناجتة عن 
اإلصابة بالسرطان في الكويت. وقال باشا في تصريح 
صحافي له ان عالج اآلالم املزمنة يتم من خالل استخدام 
أنواع مختلفة من القسطرات الكهربائية، حيث تتم 
زراعة بعضها حت����ت اجللد وأخرى يتم إدخالها الى 
النخاع الشوكي لتقطيع األعصاب وإزالة اآلالم، مشيرا 
إلى أن آالم العمود الفقري والصداع هي األكثر انتشارا 

وذيوعا في الكويت. وأكد ان جناح هذه القس����طرات الكهربائية في عالج اآلالم بلغت %70 
في بعض احلاالت فيما فاقت ال� 85% في حاالت اخرى، مشيرا الى ان هذه العمليات جتري 
ببساطة ش����ديدة حيث يستخدم بنج موضعي في إجرائها وتس����تغرق ساعة من الوقت 
بعدها يخرج املريض معافى إلى منزله بإذن اهلل. وشدد باشا على ضرورة التأكد من عدم 
وجود سبب عضوي وراء اإلصابة باآلالم املزمنة أوال، مؤكدا انه بعد ذلك ميكن عالج هذه 
اآلالم، مشيرا الى ان القس����طرات الكهربائية تعالج آالم الظهر والركبة والصداع والعديد 
من آالم األعصاب، مش����يرا الى ضرورة ان يجري هذه العمليات أطباء ذوو خبرة ومهارة 
كبيرة في هذا النوع من العمليات. وكش����ف عن إمكانية زرع قس����طرة حتت اجللد تقوم 

بضخ األدوية املس����كنة ملرضى السرطان، حيث يتم 
من خاللها تخفيف اآلالم الشديدة عليها، مثنيا على 
اإلمكانيات والقدرات التكنولوجية الهائلة التي يتمتع 
بها مستشفى السيف، مؤكدا انها تضاهي اكبر املراكز 
الطبية العاملية وانه لم يعد هناك داع للسفر للعالج 
باخلارج ألن املستشفى وفر اخلبرات العاملية وأحدث 

االجهزة الطبية للعالج في املستشفى.
من ناحيتها، أعربت نائب الرئيس إلدارة التسويق 
والعالقات العامة في الشركة املتحدة للخدمات الطبية 
هند الغربللي عن اعتزازها باستضافة مستشفى السيف 
للبروفيس����ور عمر باشا كونه أحد اخلبراء العامليني 
في عالج اآلالم املزمنة وأن مستش����فى السيف دائما 
سباق في البحث عن اخلبرات العاملية لعالج مرضاه 
وذلك إن دل على شيء فإمنا يدل على اهتمام القائمني 
على إدارة املستش����فى مبرضاهم. يذكر ان مستشفى السيف هو أحد املستشفيات التابعة 
للش����ركة املتحدة للخدمات الطبية. وهو املستشفى الوحيد في القطاع اخلاص الذي يضم 
أحدث غرف العمليات في العالم OR1 باإلضافة إلى أنه يضم مجموعة من العيادات الداخلية 
واخلارجي����ة، وميتاز بأن لديه أول مرك����ز بالقطاع اخلاص جلراحة الوجه والفم والفكني، 
واألسنان، فضال عن جراحة األطفال واملناظير. كما يضم أقساما أخرى وهي جراحة العظام، 
واملسالك البولية، والنساء والوالدة، واألشعة التشخيصية وغيرها. ويتميز بتقدميه خدمة 
عالج حاالت الطوارئ احلرجة للبالغني واألطفال. ويستقطب مجموعة منتقاة من األطباء 

احملترفني في مجاالتهم كما يوفر أحدث األجهزة الطبية.

محمد راتب
الوطنية  الش���ركة  اعلن���ت 
خلدمات الكمبيوتر � وهي إحدى 
ش���ركات مجموعة البابطني في 
الكويت � عن حتالفها مع شركة 
غرين اير تكنولوجي اإلماراتية 
إلدخال تكنولوجيا ايروسيد التي 
طورتها »ناسا« وهي تكنولوجيا 
فريدة ومشمولة ببراءة اختراع 
تستخدم من خالل جهاز يقضي 
على امللوثات املوجودة في الهواء، 
وتضمن هواء نظيفا ونقيا بنسبة 

.%99.99987
وذكرت الشركة أن إيروسيد 
يس���تخدم تكنولوجيا محمية 
ببراءة اختراع مطورة من قبل 
ناس���ا تقضي عل���ى البكتيريا 
املس���ببة لألم���راض وغيره���ا 
من أن���واع البكتيري���ا والعفن 
والڤيروس���ات  والفطري���ات 
والسوس ومسببات احلساسية 
واملركبات العضوية املتطايرة 
والضارة في بيئة اس���تخدامها، 
الفتة إلى أن قسم املعدات الطبية 
في مجموعة البابطني سوف يقوم 
بإطالق إيروس���يد الذي يضمن 
توفير هواء نظيف وصحي في 
الكويت، وتتوقع املجموعة جناحا 
كبيرا لهذه التكنولوجيا الرائدة.
واملعروف أن مجموعة البابطني 
هي إحدى أكبر مجموعات األعمال 
في املنطقة وتضم عددا كبيرا من 
الشركات، ومنها الشركة الوطنية 
خلدمات الكمبيوتر )ذ.م.م(، ومن 
أبرز املؤسسات العاملة في مجال 

حلول الرعاية الصحية. 
وفي تعليق له على تكنولوجيا 
إيروس���يد، صرح نائب رئيس 

جهاز معتمد من قبل وكالة الغذاء 
وال���دواء األميركية، وهو جهاز 
ال يس���تخدم أي فالتر وينظف 
نفسه تلقائيا، وبالتالي فإن تكلفة 
صيانته بسيطة للغاية، كما أن 
التكنولوجي���ا »خضراء«  هذه 
مبعنى أنها ال تنتج مادة األوزون، 
هذا باإلضافة إلى كونها معتمدة 

لالستخدام في أوروبا. 
وأخضعت هذه التكنولوجيا 
الختبارات كثيرة ومتنوعة على 
مدى ال� 15 سنة املاضية في عدد 
من أبرز املختبرات واجلامعات في 
الواليات املتحدة، ومنها جامعة 
ويسكونسن وجامعة تكساس 
للتكنولوجيا وجامعة تكساس ايه 
اند ام، واملختبر الوطني للطاقة 

املتجددة، وغيرها. 
وفي تعلي���ق له على إطالق 
تكنولوجيا إيروس���يد التي مت 
تطويرها من قبل ناسا، قال طارق 
بيرزاده، رئيس األعمال الدولية 
في شركة أكيدا هولدنغز بالواليات 
املتحدة واملتحدث الرسمي حول 
كل ما يتعلق بإيروسيد: »استطاع 
هذا املنتج، وخالل فترة زمنية 
قصيرة ج���دا، أن يحظى بقبول 
ممتاز في املنطقة في مجال الفواكه 
واخلضار وصناع���ة العصائر 
الطازجة، علما ب���أن املتعاملني 
في ه���ذه املج���االت يحرصون 
دائما على البحث عن أس���اليب 
جديدة لزيادة قدرتهم على إنتاج 
العصائر وإطالة فترات صالحيتها 
تقيدا باملعايير الدولية للجودة 
واحلاجة لتزويد العمالء مبنتجات 
غذائية تتمت���ع بفترة صالحية 

أطول«. 

مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
ملجموعة البابطني، صالح البابطني 
قائ���ال: »إن هذا املنتج مس���تمد 
بالفعل من تكنولوجيا الصواريخ 
التي تخترق الفضاء، وهي قادرة 
على القضاء على جميع الكائنات 
الدقيقة املعروفة، من خالل قدرتها 
على حتقي���ق درجة ال تضاهى 
الهواء فتجعل األماكن  من نقاء 
العامة أكث���ر أمانا وصحة، مبا 
في ذلك املطارات واملستشفيات 
واملكاتب ووس���ائل النقل العام 
ودور السينما ومجمعات التسوق 
واألسواق املركزية واملدارس«. 

خصائص مميزة

بدوره، قال رئيس مسؤولي 
العمليات في مجموعة البابطني، 
محمد شلبي: إن إيروسيد يقضي 
على أي مواد بيولوجية يكون 

على اتصال به���ا، وذلك بفضل 
خصائصه املميزة وبغض النظر 
عن احلجم من خالل أكسدة املواد 
العملية  العضوية وتؤدي هذه 
إل���ى وجود هواء نقي ومنعش، 
حيث ان هذه التكنولوجيا أثبتت 
قدرتها على حتقيق تخفيض كبير 
في عدد حاالت التلوث املرضي 
الرعاية الصحية  في مؤسسات 
املختلف���ة م���ن غ���رف عمليات 
ووحدات العناية املركزة وغرف 
املستشفيات، األمر الذي يخفض 
بشكل كبير حاالت التلوث التي 
حتدث ف���ي املستش���فيات بعد 
العمليات اجلراحية ومنها حاالت 
التلوث في املستشفيات واملعروفة 
ب� MRSA التي تعتبر رابع أكبر 

أسباب الوفاة في العالم. 
اما املدير العام للشركة سانتان 
دياس، فقد أوضح أن »أيروسيد 

تكنولوجي���ا جدي���دة متاما مت 
تطويرها من قبل ناسا، واملعروف 
أن امللوثات احملمولة في الهواء 
هي إح���دى أكبر مصادر اخلطر 
على حياة اإلنسان، وأن حاالت 
األوبئة التي ش���هدها العالم في 
إلى حاالت  الفترة األخيرة أدت 
وفاة بأعداد كبي���رة وجميعها 
كان بسبب امللوثات العالقة في 
الهواء. أما تكنولوجيا إيروسيد، 
فإنها تضمن القضاء التام على 
جميع ملوثات الهواء فتخلق بيئة 
آمنة وصحية وتعطينا هواء نقيا 
ونظيفا. وسوف تقوم الشركة 
الوطني���ة خلدم���ات الكمبيوتر 
)ذ.م.م( بدع���م وخدمة عمالئنا 
الكرام الذي يستخدمون إيروسيد 
ف���ي الكويت، مبا يتماش���ى مع 

فلسفة مجموعة البابطني«.
واجلدير بالذكر، أن إيروسيد 

 )سعود سالم(محمد شلبي وطارق بيرزاده وسانتان دياس يتحدثون للحضور

نظمتها »جلفار« وتناولت خصائصه ومزاياه

العبدالهادي: مشاريع »الصحة« الخاصة 
بالتوسعة األميرية ستغطي الطاقة السريرية

80 طبيبًا يشاركون في ندوة مستحضر 
»ميبو« واستعماالته في عالج القرح

زينب أبوسيدو
اس���تضافت الكويت الن���دوة العلمية املهمة 
التي نظمتها شركة اخلليج للصناعات الدوائية 
)جلفار( وتناولت خصائص ومزايا مستحضر 
ميبو واستعماالته في عالج القرح املزمنة وحاالت 

احلروق بصورة آمنة.
شارك في الندوة التي ترأسها رئيس وحدة 
جراحة األوعي���ة الدموية د.م���رزوق البدر في 
مستشفى مبارك الكبير ومدير إدارة التراخيص 
الطبي���ة بوزارة الصحة ما ال يقل عن 80 طبيبا 
اختصاصيا واستشاريا في اجلراحة التجميلية، 
اجلراح���ة العامة، احل���روق، األمراض اجللدية 

واألمراض النسائية.
وضمن أنش���طة الندوة ألقى د.محمود صقر 
اس���تاذ اجلراحة ف���ي كلية طب اإلس���كندرية، 
واالستش���اري في مستشفى األحمدي محاضرة 
بعنوان »استعماالت مستحضر ميبو في القرح 
املزمنة« مس���تندا في ذلك الى نتائج الدراس���ة 
العلمية التي أجريت في 6 مراكز طبية وشملت 
87 مريضا و182 قرحة فراش مزمنة، ومت نشرها 

بإحدى املجالت العلمية.

وقال د.صقر: »ان النتائج التي أمكن احلصول 
عليها من تلك الدراسة العلمية أثبتت مبا ال يدع 
مجاال للشك املزايا العالجية املذهلة ملستحضر 
ميبو لكونه خاليا متاما من اآلثار اجلانبية ويضمن 
االلتئام الكامل للجروح في فترة عالجية قصيرة 
مقارنة باملس���تحضرات األخرى املستخدمة في 

عالج القرح.
وقدم د.أشرف عبدالقادر أستاذ جراحة التجميل 
واستش���اري جراحة التجميل مبركز بوشهري 
كلين���ك بالكويت محاضرة بعنوان »15 عاما من 

النجاح املتواصل ملستحضر ميبو«.
وفي ختام الندوة اشترك احلضور واألطباء 
في ورشة نقاشات مستفيضة ومت طرح األسئلة 
حول مستحضر ميبو مستفيدين من 31 دراسة 
اكلينيكية وسريرية منشورة في املجالت العلمية 
املتخصصة والتي تؤك���د على خصائص ميبو 

العالجية والتجميلية.
ومن املعروف ان مستحضر ميبو يتم تسويقه 
ف���ي 25 دولة حول العالم تش���مل دول اخلليج 
ودول الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا وأميركا 

الالتينية.

حنان عبدالمعبود
كشف وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي في تصريح 
صحافي ان مش���اريع وزارة الصحة اخلاصة بالتوسعة االميرية 
بتوسعة الطاقة السريرية ستغطي الطاقة السريرية في املنطقة 
خالل السنوات العشر املقبلة، مشيرا الى ان من ضمن التوسعات 
الصحية مشاريع االبراج الصحية وكذلك مشروع مستشفى جابر 

ومشاريع مستشفيات الضمان الصحي.
كما كشف مدير مستشفى مبارك الكبير د.خالد العبدالغني عن 
انه س���يتم افتتاح غرف العمليات اجلديدة والتي تتس���ع خلمس 
غرف للعملي���ات، حيث تعتبر جديدة وس���يرعى الوزير د.هالل 
الس���اير افتتاحها، مشيرا الى ان مستش���فى مبارك الكبير يعتبر 
من املستش���فيات الكبيرة حيث يق���دم اخلدمة الصحية لعدد من 

السكان في البالد.
واضاف د.العبدالغني في تصريح صحافي ان املستشفى افتتح 
خالل الفترة الس���ابقة مشروع مواقف الس���يارات كما مت افتتاح 

مشروع آخر وهو التوسعة االميرية.

هند الغربلليد.عمر باشا

د.إبراهيم العبدالهادي

د.خالد القندقلي

)قاسم باشا(د.محمود صقر ود.مرزوق البدر ود.أشرف عبدالقادر ود.ناجي السعدني

آالف من املشاركني في مبادرة »الندمارك« حملاربة السكري

متابعة حملاضرة اجراءات مواجهة االزمات والكوارث

مشاركة كبيرة بمبادرة »الندمارك« »حارب السكري«
القت مجموعة »الندمارك«، الش����ركة الرائدة في قطاع 
التجزئ����ة والضيافة، مش����اركة وردود أفعال إيجابية من 
املشاركني ورعاة مبادرة مسيرة »حارب السكري« التي شارك 
فيها اآلالف من الداعمني للتعبير عن تضامنهم وتأييدهم 
الكامل للقضية. وحظيت املبادرة، التي مت تنظيمها بدعم 
وزارة الصحة ومعهد دسمان للسكري، بحضور املدير العام 
ملعهد دسمان للس����كري كاظم بهبهاني، ومدير العمليات 
ملجموعة »الندمارك« في الكويت سيبال باسو، إضافة إلى 
نخبة من املس����ؤولني في مجموعة »الندمارك«. وانطلقت 
املس����يرة من نادي اليخوت يوم السبت 27 نوفمبر 2010 

وانتهت في اجلزيرة اخلضراء.
 وقال مدير العمليات ملجموعة »الندمارك« سيبال باسو: 
»نحن سعداء بالنتائج املتميزة التي متكنت مبادرة »حارب 
السكري« من حتقيقها. وتأتي املبادرة في ظل رؤية املؤسسة 
لدعم القضايا االجتماعية احمللية. ويعد مرض الس����كري 

قضية تستحق منا االهتمام. كما أشارت إلى أن إدارة الشركة 
وموظفيها سعداء لقيامهم بدور فعال وأن يكونوا جزءا من 
هذه القضي����ة النبيلة. ونتطلع إلى تنظيم الدورة الثانية 
من مبادرة »حارب السكري« في الكويت العام املقبل حيث 

ميكننا من تعزيز شراكتنا مع املجتمع احمللي«.
 واستطرد قائال: »أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير 
جلميع املشاركني وخاصة رعاة املبادرة الذين ساهموا بشكل 
فاعل في إجناحها وهم: ميس الغامن، مياه أبراج، بترا، شركة 
 Fun، 4 Fit ،صفوان للتجارة العامة، منتدى األطباء الهندي
Pilates and More، مجلة اليقظة، مجلة ليالينا، مجلة أهال، 
مجموعة الراي اإلعالمية، جريدة الوطن، جريدة القبس، 
جريدة اجلريدة، جريدة النهار، جريدة أراب تاميز، جريدة 
كويت تاميز، جريدة السياس����ة، وجريدة األنباء«، والقت 
املسيرة ردود أفعال ومشاركة إيجابية من قبل اجلمهور. 
وعقبت إحدى املشاركات قائلة: »أشعر بالسعادة ملشاركتي 

في املاراثون الذي متكنت من خالله من دعم القضية وإجراء 
الفحوص الطبية التي ل����م امتكن من إجرائها لعدم توافر 
الوقت الكافي للذهاب إلى العيادات احمللية«، وقال آخر: »إن 
املعلومات واملشورة التي حصلت عليها من األطباء عندما 
اكتشفت أنني مصاب بالسكري كانت مفيدة للغاية«، »من 
اجلميل أن نعرف أن »س����نتربوينت« تش����ارك في تنظيم 
ورعاية األحداث املجتمعية املتميزة، ومن املفيد أيضا زيادة 

هذه االختبارات«.
ومتثل مبادرة »حارب السكري« املسؤولية االجتماعية 
ملجموعة »الندمارك«، والتي قامت خاللها باختبارات صحية 
ألكثر 3000 شخص في الكويت. ولم تقتصر املبادرة على 
الكويت فقط بل امتدت لتشمل دوال أخرى في املنطقة وهي 
اإلمارات العربية املتحدة وقطر وعمان والبحرين والهند.

يذكر أن مجموعة »الندمارك« تتمتع بوجود ودور نشيط 
في قطاع البيع بالتجزئة والضيافة والترفيه. 

محاضرة تعليمية ناجحة عن خطط مستشفى »طيبة« لمواجهة األزمات والكوارث


