
مستشفى املواساة اجلديد يحتفل باليوم العاملي للكلى
مفاجآت ممتعة في مخيم مستشفى الراشد

أقيم برعاية وحضور رئيس مجلس اإلدارة ونخبة من األطباء واملوظفني

املؤهلني لذلك.واضاف د.فراج ان 
االصاب���ة بحصوة الكلى عادة ما 
حتدث في فصل الصيف بنسبة 
اكبر منها في فصل الشتاء، وذلك 
ألن جزءا من السوائل يخرج في 
العرق، فيكون تركيز البول اكبر، 
مما قد يسبب احلصوة في حال 
ع���دم تعويض فقدان الس���وائل 

بشرب كمية مناسبة من املياه.
وش���دد د.فراج على ان اليوم 
العاملي للكلى هو مناسبة دولية 
تهتم بتوعية املجتمعات بوظائف 
الكل���ى وكيفية احلف���اظ عليها 

ووقايتها من االمراض املزمنة.

شعار )وخلقنا من املاء كل شيء 
حي(، وتناولت احملاضرة اهمية 
املياه في احملافظة على صحة الكلى 
ووقايتها من تكوين احلصوات.

واك���د د.فراج عل���ى ضرورة 
حصول اجلسم على كمية كافية من 
املياه والسوائل، خاصة في الدول 
ذات الطقس احلار وبعد ممارسة 
الرياضية او اي  الفرد للتمارين 
مجهود بدني يؤدي لفقدان جزء 
كبير من مياه اجلسم عن طريق 
التعرق حتى ال يتعرض اجلسم 
لنق���ص املاء الذي يس���اعد على 
تكوين احلصوات عند االشخاص 

في اطار حرصه على املشاركة 
املجتمعية ف���ي مختلف االحداث 
الطبية العاملية باعتبارها فرصة 
جيدة لزي���ادة التوعية الصحية 
للمجتمع، نظم مستشفى املواساة 
اجلديد احتفاال باليوم العاملي للكلى 
في 11 اجل���اري، تضمن االحتفال 
الكلى  تقدمي محاضرتني ح���ول 
ووظائفها وكيفية احلفاظ عليها 
من االم���راض واحدث التطورات 
ف���ي مجال عالج ام���راض الكلى 
املزمنة، ولقي احلدث اقباال كبيرا 
من اجلمهور، خصوصا من قبل 
العاملني في مجال الرعاية الصحية 
من مختلف املستشفيات والعيادات 
في جميع انحاء الكويت، واختتم 
االحتفال بحفل غداء ش���ارك فيه 

جميع العاملني باملستشفى.
قدم احملاضرة االولى استشاري 
البولي���ة واالم���راض  املس���الك 
التناس���لية رئيس قسم املسالك 
البولية مبستش���فى املواس���اة 
اجلديد د.محمد لطفي مهروس���ة 
وحتدث خاللها عن حصوات الكلى 
والعوامل التي تساعد على تكوينها 
وطرق عالجها خاصة بالتفتيت 
التصادمية. عن طريق املوجات 
واوضح د.مهروسة ان حصوات 
الكلى تتواجد في 2% الى 3% من 
البش���ر، وانه حتى عدة سنوات 
ماضية كان عالج حصوات الكلى 
واملسالك البولية يستلزم اجراءات 
جراحية معقدة تؤدي احيانا الى 
فق���دان جزء ال يس���تهان به من 
الكلى او استئصالها، اال  وظيفة 
ان اختراع جهاز تفتيت احلصوات 
باملوج���ات التصادمية الول مرة 
ع���ام 1980 كان مبنزلة ثورة في 
البولية،  عالم جراحة املس���الك 
حي���ث ميك���ن باس���تخدام هذه 
التخل���ص من احلصوات  اآللية 
دون الم يذكر ودون احلاجة الى 
النوم في املستش���فى والتعرض 
لعمليات جراحية خطيرة.وعن 
عوامل تكوين احلصوات، اش���ار 
د.مهروسة في محاضرته الى عامل 
الس���ن، مبينا ان النسبة الكبرى 
من احلصوات تتشكل ما بني سن 
العشرين واالربعني، كما اشار الى 
ان نسبة اصابة الذكور باحلصوات 
تصل الى ثالثة اضعاف نس���بة 
اصابة االناث، وهو ما يرجع الى 
ان زيادة نسبة الهرمون الذكرى 
)التيستستيرون( في الدم تزيد 
من نسبة تكوين احلصوات، كما 
اشار الى ان االغنياء اكثر تعرضا 
الفقراء  لالصابة باحلصوات من 
وهو م���ا يرجع لزيادة نس���بة 
البروتين���ات وحم���ض البوليك 

والكالسيوم في غذاء االغنياء.
م���ن جانبه، قدم استش���اري 
املسالك البولية مبستشفى املواساة 
اجلديد د.ياس���ر فراج احملاضرة 
الثانية في االحتفال وكانت حتت 

محاضرة توعوية عن أمراض الكلى عبداهلل السيف متوسطا عددا من املشاركني في املخيم

أحد أطباء مستشفى املواساة خالل محاضرته
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شريفة اجلاسم ترعى محاضرة توعوية 
طبية غدًا األحد
حتت رعاية وحضور حرم سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد، حفظه اهلل 
ورعاه، الشيخة شريفة اجلاسم، تقام احملاضرة التوعوية التي تنظمها وحدة 
الغدد الصماء في املستشفى األميري مبناسبة عيد األم، وذلك غدا االحد الساعة 
التاسعة صباحا في قاعة مطعم اللينوتر بشارع اخلليج العربي.

محليات

باإلضاف���ة الى مس���توصف 
اجلهراء وس���فريات السيف 
واوالد السيف الطبية باإلضافة 
الوف���ود املش���اركة في  الى 
مختلف املجاالت الطبية مما 
اعطى انطباعا باخلصوصية 
واجلو العائلي الذي ميز هذا 

اللقاء.

مسابقات وجوائز مالية

وقد كانت هناك العديد من 
املس���ابقات واجلوائز املالية 
التي كانت مفاجأة املخيم حيث 
قضى اجلميع أوقاتهم في جو 
كله مرح وسرور حتى نهاية 
املخيم، وخرج الكل يش���كر 
ف���ي التنظيم واالعداد اجليد 

للمخيم.
وق���د اع���رب اجلميع عن 
سعادت�ه بنجاح املخيم في ظل 

الرائد األول لرعاية العائلة.

كما عودنا مستشفى الراشد 
)الرائد األول لرعاية العائلة( 
على كل جديد أقامت اللجنة 
التنظيمية مخيم مستشفى 
الراشد برعاية رئيس مجلس 
اإلدارة عبداهلل راشد السيف 
الفاضل���ة فريال  واملربي���ة 
عبدالرحي���م نائ���ب رئيس 
مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس 
اإلدارة ثائر الس���يف ونائل 
السيف وسيف الدين السيف 
ورئي���س اللجنة التنظيمية 
د.حمدي عب���ده نائب املدير 
الربيعي يوم  الطبي، خيمها 
11 اجلاري في منتجع سليل 

اجلهراء.

جمع نخبة كبيرة

في هذا امللتقى الس���نوي 
الذي جم���ع نخبة كبيرة من 
جوائز وهدايا للمشاركنيأطباء املستشفى وعائالتهم 


