
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 باحثة أميركية: مواقع شبكات التواصل االجتماعي تجعلنا «أقل آدمية».
  ـ مع احترامي للنظرية أعتقد أنها جعلت الشعوب العربية أكثر آدمية!

 باحث كويتي: تلفزيون الكويت ثاني تلفزيون عربي بعد اللبناني من حيث 
تاريخ البث.

 أبواللطف  واحد  ـ التاريخ مهم.. بس المستقبل أهم!

  الصفحة األمنية ص ١٤   مقاالت  كتاب األخيرة ص ٥٤

 د. الرشدان يحوز براءة اختراع عالمية البتكاره جهازًا
  يمنع حدوث مضاعفات للكلى بعد قسطرة القلب

 قال إن هذا االختراع مدعاة فخر للكويت 

 كونا: حصل طبيب القلب الكويتي د.ابراهيم الرشدان 
على براءة اختراع عاملية بعد ابتكاره جهازا خاصا مينع 
حدوث مضاعفات للكلى بعد تعرضها للصبغة املستخدمة 

اثناء عمليات القسطرة التي جترى للقلب.
  واوضح الرشــــدان رئيس وحدة قسطرة القلب في 
املستشفى الصدري ان هذا االبتكار الذي يسمى «سيستم 
دريــــن داي» مينع تأثير الصبغة على الكلية من خالل 
استخالص الصبغة بعد ســــريانها في شرايني القلب 

التاجية.

  وذكر ان اجلهاز يتم ادخاله في الوريد الفخذي االمين 
وايصاله الى االذين االمين ثم الى مخرج الدم من القلب، 
مبينا انه ميكنه اســــتخالص الصبغة املستخدمة قبل 
ســــريانه في دم املريض للوصول الــــى الكلية وبذلك 
تتم وقاية الكلية من آثار هذه الصبغة بحيث ال تصل 
إلى الكلية بتاتا حيث يتم بعدها استخراج اجلهاز من 

القلب.
  وقال د.الرشدان ان هذا االختراع مدعاة فخر للكويت 
وللجسم الطبي الكويتي، مشــــيرا الى انه سينعكس 

ايجابيا على املرضى في الكويت وبالعالم أجمع وذلك 
عن طريق ازالة خطر الصبغة عن الكلى.

  وعبر عن فخره للنجاحــــات املتوالية التي يحققها 
االطباء الكويتيون في املستشــــفى الصدري، مؤكدا ان 
التميــــز الذي يحققه االطباء ما هــــو اال نتيجة للجهد 
واالخــــالص واملثابرة فــــي عملهم الــــدءوب وعطائهم 

الالمحدود من اجل الكويت.
  يذكر ان عددا كبيرا من املرضى يتعرضون ملضاعفات 
جانبية اثناء اجراء قسطرة القلب على الكلى وبخاصة 

املرضى الذين لديهم ضعف في وظائف الكلى ما يؤدي الى 
بقائهم لفترة أطول في املستشفى أو استخدام الغسيل 

الكلوي او تعرضهم ملضاعفات ثانوية اخرى.
  وكان د.الرشدان اجرى العديد من العمليات النادرة 
التي مت تسجيلها عامليا اضافة الى مشاركته في تدريب 
عدد من االطباء في العالم خالل مشاركته في املؤمترات 
وهو حاصل على اجلائزة الثانية على مستوى العالم 
في مؤمتر باريس العاملي للمختصني بعلم طب القلب 

 د.ابراهيم الرشدان التداخلي (قسطرة القلب العالجية). 
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