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العلي: نفتقر لمعلومات دقيقة حول أمراض الكبد المصاحبة الضطرابات الهيموجلوبين

آالء خليفة
أكد عميد كلية الطب بجامعة 
الكويت د.فؤاد العلي اننا نفتقر 
ال����ى املعلوم����ات الدقيق����ة في 
تخصص أمراض الكبد املصاحبة 
ألمراض الهيموجلوبني، مشيرا 
الى ان تلك األمراض شائعة في 
البحر املتوسط  منطقة حوض 
واخلليج العربي والعالم بأسره 
وذلك لسهولة التنقل بني أنحاء 

العالم.
جاء كالم د.العلي أثناء كلمته 
التي القاها ف����ي افتتاح املؤمتر 
الدولي حول أمراض اضطرابات 
الهيموجلوبني الذي أقيم صباح 
الهاشمي بفندق  امس في قاعة 
راديسون ساس حتت رعاية وزير 
الصحة د.هالل الساير، وبحضور 
القائ����م بأعمال مدي����ر اجلامعة 

د.محمد جواد بهبهاني.
وتابع د.العلي قائال: نسعد 
لوجود خبراء عامليني في املؤمتر 
ونشكرهم ملشاركتهم بخبرتهم 
العلمي����ة والعملية في أمراض 

الهيموجلوبني وسنستفيد من 
املؤمتر لتبادل املعلومات ونأمل 
منهم املشاركة املستقبلية، وشكر 
د.العلي املساهمني من كلية الطب 
ومعهد األبحاث وشركة األدوية 
نوفارتيس إلجناح هذا املؤمتر.
ومن ناحيت����ه، ذكر رئيس 
املؤمتر د.اديكيلي ادكونا يل، ان 
احملاضرات س����تركز على طرح 
آخر املستجدات الطبية احلديثة 
لهذه األمراض، مش����يرا الى ان 
هناك ورش عمل تتناول أحدث 
التكنولوجيات للتشخيص الدقيق 

واملبكر لهذه االضطرابات.
وعبر د.ادكونا يل عن سعادته 
لوجود د.كولييف الرائد في مجال 
التشخيص الوراثي قبل احلمل الذي 
يسمح لألزواج املعرضني للخطر 
قبل احلمل بتجنب اجلنني الذي 
يحمل طفرة جينات والتي تسبب 
املرض، وهذه التكنولوجيا مهمة 
جدا للتعرف على الثقافة اخلاصة 

لهذه األمراض في بالدنا.
الى ان هذا املؤمتر  وأش����ار 

ملدة 3 أيام لتسليط الضوء على 
أمراض الهيموجلوبني املختلفة 
ف����ي منطقة اخلليج  املوجودة 
العربي، منها أمراض الثالسيميا 
أو أنيميا البحر املتوسط واألنيميا 
املنجلية، وأف����ادت بأن املؤمتر 
س����يركز على طرق التشخيص 
لتلك األمراض وآخر التطورات 
في عالجها، موضحة ان هناك 13 
زائرا سيتحدثون خالل املؤمتر 

من مختلف دول العالم.
وأشارت الى ان أوراق العمل 
املقدمة في املؤمت����ر هي نتائج 

دراسات عاملية.
وحول أهمية انعقاد مثل تلك 
املؤمترات عل����ى أرض الكويت 
قالت: هناك أهمية كبيرة لعقد 
تلك املؤمترات، فالكويت لديها 
جميع العالجات املتوافرة عامليا 
ما عدا عالج زراعة النخاع ويتم 

إرسال هؤالء املرضى للخارج.
وأردف����ت قائل����ة: ومنذ أيام 
كان����ت بداية أول تس����جيل في 
العربي ملرضى  منطقة اخلليج 

التعرف على  الدم املنجلي ومت 
خبرات الدول األخرى، موضحا ان 
املؤمتر جذب أكثر من تخصص 
كجراحة العظام وجراحة التخدير 
وأمراض األطفال، باالضافة الى 

أمراض الهيموجلوبني.
كما لفتت استشارية األطفال 
في مستش����فى البن����ك الوطني 
وعض����وة اللجن����ة التنظيمية 
للمؤمتر د.مها بورس����لي أثناء 
ان  الى  حديثه����ا للصحافي����ني 
الوراثية تعني ان  الدم  امراض 
الى  معظم املصابني يحتاجون 
الدم من عمر 6 اشهر على مدى 
احلياة بش����كل متواصل، فالدم 
بالنسبة لهم مصدر احلياة وال 
ميكن االستعاضة عنه بأي شيء 

آخر.
ثم توجه القائم بأعمال مدير 
اجلامعة د.محمد جواد بهبهاني 
وعميد كلية الطب بجامعة الكويت 
د.فؤاد العل����ي ورئيس املؤمتر 
د.اديكيلي ادكون����ا يل الفتتاح 

املعرض املصاحب للمؤمتر.

يك����رس لذكرى البروفيس����ور 
تيتوس حويس����مان، الذي كان 
الذين قدموا  العلماء  واحدا من 
ف����ي ميدان  مس����اهمات بارزة 
اضطراب����ات الهيموجلوبني في 
العديد  ال����� 20 وتدريب  القرن 
من األش����خاص الذين هم اآلن 
في مناص����ب القيادة في ميدان 
اضطراب����ات الهيموجلوبني في 
جميع أنحاء العالم وبالفعل قام 
بزيارة املختبر في الكويت عام 
1995، الفتا الى ان حويس����مان 
اس����تاذ أنش����أ مرك����ز أبح����اث 
الهيموجلوبني في »كلية جورجيا 
الواليات  الطبية« أوغوس����تا، 
املتحدة األميركية ومحرر مجلة 

الهيموجلوبني. 

ووجه د.أدكونا يل، الش����كر 
جلميع من س����اهموا في انعقاد 
هذا املؤمتر الدولي املهم، خاصة 
الرعاة الرئيسيني، جامعة الكويت، 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
وشركة نوفارتيس وشركة بدر 
سلطان، كما ش����كر عميد كلية 
الط����ب د.فؤاد العل����ي والعميد 
املساعد لشؤون األبحاث د.وداد 
النقيب، كما شكر اللجنة املنظمة 
على املجهود الذي بذلوه وشكر 

الرعاة الرئيسيني.
ومن ناحيتها، قالت د.انتصار 
حس����ني بكلية الط����ب بجامعة 
الكويت: يطيب لي ان أرحب بكم 
جميعا في ه����ذا املؤمتر الدولي 
حول اضطرابات الهيموجلوبني 

واألمراض الوراثية املنتشرة على 
نطاق واسع في العالم وتسهم 
إسهاما كبيرا في األمراض املختلفة 
وأيضا تساهم في نسبة الوفيات، 
وفي الواقع هذه األمراض تكلف 
الباحثني واملهتمني أمواال كبيرة 
عل����ى األبحاث وط����رق العالج 
منها في البلدان السائدة مبا في 
ذلك منطقتن����ا منطقة اخلليج 

العربي.
وتابع����ت د.حس����ني قائلة: 
وأهم ه����ذه االضطرابات أنيميا 
ال����دم املنجلي����ة وأنيميا البحر 
املتوسط أو الثالسيميا وحلسن 
احلظ مت إحراز الكثير من التقدم 
في السنوات األخيرة سواء في 
التش����خيص او معاجل����ة هذه 

األم����راض، الفتة الى ان املؤمتر 
سيغطي بعض أوجه التقدم خالل 

األيام ال� 3 املقبلة.
نح����ن  قائل����ة:  وأردف����ت 
العلماء  أكث����ر  محظوظون ألن 
البارزي����ن واخلب����راء ح����ول 
اضطراب����ات الهيموجلوبني في 
العال����م قد حض����روا كضيوف 
لهذا املؤمتر، جاءوا من مختلف 
أنحاء الواليات املتحدة األميركية 
واململكة املتحدة وفرنسا واململكة 
العربية السعودية ودولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
وف����ي حدي����ث للصحافيني 
الدم في  مع استشارية أمراض 
مستشفى مبارك الكبير د.حنان 
الوزان، ذكرت ان املؤمتر سيستمر 

خالل افتتاح المؤتمر الدولي ألمراض اضطرابات الهيموجلوبين برعاية وزير الصحة

  الوزان: الكويت لديها جميع العالجات المتوافرة عالميًا ما عدا عالج زراعة النخاع حيث يتم إرس�ال المرضى للعالج بالخارج

جولة داخل املعرضد.فؤاد العلي يلقي كلمته )قاسم باشا(د.محمد جواد بهبهانيجانب من اجلولة

  بورس�لي: معظم المصابي�ن بأمراض ال�دم الوراثي�ة يحتاجون 
إلى ال�دم من عم�ر 6 أش�هر وعلى م�دى الحي�اة بش�كل متواصل


