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»العدان« عقد ورشة عمل »املناظير اجلراحية ألمراض النساء والوالدة«محليات
عقد مستشفى العدان ورشة عمل »املناظير اجلراحية ألمراض النساء والوالدة« بإشراف طبيبني زائرين 
لهما خبرة عاملية في مجال جراحة املناظير النسائية.
وقال رئيس قسم النساء والوالدة في مستشفى العدان د.جاسم حجي في تصريح صحافي أمس األول ان 
الطبيبني الزائرين قاما مبعاينة عدد من احلاالت الصعبة وإجراء جراحات املناظير لها، وأضاف انه مت اختيار 
هذه احلاالت من جميع مناطق الكويت وبعض احلاالت احملولة من املستشفيات اخلاصة حيث جترى لهذه 
احلاالت جراحة منظار الرحم والبطن.

وزراء صحة املجلس اعتمدوا القرار على هامش املؤمتر السنوي لـ »الصحة العاملية« في جنيڤ 

توحيد أسعار األدوية في دول »التعاون« بهدف تخفيض أثمانها

البحث العلمي في مجال تعزيز 
الصحة«. وقد تق����دم الفائزان 
بالش����كر واالمتن����ان للكويت 
لدورها في دعم األنشطة الرامية 
إلى حتسني الصحة العامة في 
الدول النامية واألكثر فقرا وأكدا 
ان هذه الثق����ة حافز على بذل 
اجلهد ودعوة لآلخرين للسير 

على نفس النهج.
وحضر مراسم تسليم اجلائزة 
مندوبنا الدائم لدى األمم املتحدة 
في جنيڤ السفير ضرار رزوقي 
الديبلوماسية  البعثة  وأعضاء 
إلى جان����ب وفد وزارة الصحة 
الكويتية املش����ارك في أعمال 
املؤمتر السنوي ملنظمة الصحة 
العاملية واملديرة العامة ملنظمة 
العاملي����ة د.مارغريت  الصحة 

تشان.

الفعالة في اجلهود التي تبذلها 
احلكوم����ة لتدري����ب املهنيني 
الطبيني وتوسيع  واملساعدين 
نظام الرعاية الصحية املتكاملة. 
وشرح اجنازات اجلمعية الكثيرة 
املبتكرة  القروض  أبرزها  ومن 
للطالب ذوي الدخل املنخفض 
واحلفاظ على العمال املهرة في 
مؤسس����ات الصحة السيما في 

الريف والضواحي.
الكويت  وأكد د.الساير »ان 
أسس����ت هذه اجلائزة منذ عام 
2004 عن اقتناع حقيقي بأنها 
حافز ملبادرات االبتكار والبحوث 
الرامية إل����ى مكافحة األمراض 
السيما من خالل تسليط الضوء 
على تدابي����ر الوقاية والقضاء 
على عوامل اخلط����ر، وأكد ان 
الكويت س����تبقى ملتزمة بدعم 

قبل لشخصيات بارزة ومنظمات 
الكبير  الكويت  تعكس اهتمام 
بتطوير وتعزيز السياس����ات 
والبرامج املتعلقة بأمناط احلياة 
الصحية والوقاية من األمراض 

غير املعدية«.
وأوضح في مسوغات اختيار 
الفائزي����ن االثن����ني »ان املدير 
الصيني ق����دم كثيرا من برامج 
محو األمية الصحية في منطقته 
كما لعب دورا محوريا في تطوير 
سياسة مكافحة التبغ والترويج 
إلنشاء لوائح حلظر التدخني في 
األماكن العامة ونظم النقل العام 

في منطقة نينغشيا«.
بينما أشار الى دور »جمعية 
تنمية املجتمع التشادية« كالعب 
الرعاية  رئيس����ي في توفي����ر 
الصحية في تشاد ومشاركتها 

الدوائ����ي واخلاصة بدراس����ة 
تسعيرة مائة مستحضر مسجل 
ومسعر بالدول األعضاء وخمسني 
دواء مبتكرا ومثلها من األدوية 
اجلنس����ية مع مالحظة وجود 
تفاوت في أس����عار األدوية من 
قبل الشركات العاملية لألدوية 

إلى دول املجلس.
من جهة أخرى س����لم وزير 
الصحة د.هالل الساير »جائزة 
الكويت للبحوث في مجال تعزيز 
الصحة« أمس الى كل من مدير 
معهد التثقيف الصحي في منطقة 
»نينغشيا« الصينية دي تشن 
وانغ وجمعية تنمية املجتمع 

التشادية.
وقال الوزير الساير في كلمته 
أمام منظمة الصحة العاملية »ان 
هذه اجلائ����زة التي منحت من 

جنيڤ � كونا: وافق مجلس 
وزراء صح����ة مجلس التعاون 
اخلليجي امس في اجتماعه ال� 
71 بدورته ال����� 36 على هامش 
أعمال املؤمتر السنوي ملنظمة 
الصحة العاملية في جنيڤ على 
قواعد تسعيرة األدوية اخلليجية 
املوحدة واعتماد سعر االستيراد 
املس����جل في اململك����ة العربية 
الس����عودية أو األخذ بأرخص 

األسعار لتطبيق هذا القرار.
وناشد القرار الدول األعضاء 
العمل على تعزيز التعاون مع 
الهيئة العامة للغذاء والدواء في 
اململكة العربية السعودية في هذا 
اجلانب على ان يقوم مدير عام 
املكتب التنفيذي ملجلس وزراء 
الصحة بعقد اجتماع بني الهيئة 
العامة للغذاء والدواء السعودية 
مع فريق عمل تسعيرة الدواء 
باملكت����ب التنفي����ذي ف����ي هذا 

الصدد.
كم����ا يكلف الق����رار اللجنة 
اخلليجية للتس����جيل املركزي 
القرار  آلي����ة لتفعي����ل  بوضع 
وتشكيل فريق عمل من املختصني 
في التسعيرة في إدارات الرقابة 
الدوائية بالدول األعضاء لتنفيذ 

هذا القرار.
إلى موافقة  القرار  ويستند 
املجلس األعل����ى لوزراء صحة 
مجلس التع����اون على توحيد 
سعر استيراد األدوية الى دول 
املجل����س مبا في ذل����ك التأمني 
والشحن وان يكون هذا بعملة 
واحدة هي الدوالر في حني يبقى 
حتديد الهامش الربحي متروكا 
لل����دول األعضاء على ان يكون 

متقاربا.
في الوقت ذاته يشير القرار 
إلى الدراسة املقدمة من اللجنة 
اخلليجية املركزية للتسجيل 

الساير سّلم جائزة 
الكويت للبحوث في 
مجال تعزيز الصحة 
لـ »صيني وجمعية 

تشادية«

قدمها د.خالد الصالح في املؤمتر العربي اخلليجي ملكافحة املرض

طبيبة األطفال في مستشفى السيف حتدثت عن كيفية تشخيص املرض

ورقة علمية كويتية حول االكتشاف املبكر للسرطان

د.آسيا زايد: 5 عوامل تساعد على حدوث االلتهابات 
في اجلهاز البولي لألطفال وهذه طرق الوقاية

العلمية.
 وق����د أقيمت عل����ى هامش 
املؤمتر ورشة عمل حضرها كثير 
من املختصني في دول اخلليج 
العربي����ة واألجنبية  وال����دول 
حول أفضل الطرق للوقاية من 
السرطان أش����اد فيها احلضور 
بدع����م صاحب الس����مو األمير 
الش����يخ صباح األحمد حلملة 
»كان« ملكافحة الس����رطان وقد 
اس����تعرضت احلملة جتربتها 
الناجح����ة في مج����ال التوعية 
واالكتشاف املبكر، هذا وقد سبق 
حملة كان توقيع مذكرة تفاهم 
مع رابطة األطباء العرب ملكافحة 
السرطان من أجل تعميم خبرة 
احلملة في ه����ذا املجال بالبالد 
العربية وقد طلبت أكثر من دولة 
بعض املساعدات الفنية والعلمية 
كتأكيد عل����ى جناح احلملة في 

الكويت.

احليوية عن طريق الفم.
٭ ام����ا التهاب����ات الكل����ى ففي 
الغالب حتتاج لعالج باملضادات 
احليوية عن طريق الوريد ولفترة 

اطول.
٭ االطفال حديثي الس����ن يتم 
عالجهم عن طريق الوريد بشكل 

عام.
الوقاية: بعض االحتياطات قد 
تس����اعد على جتن����ب التهابات 

البول مثل:
٭ شرب املاء بكثرة.
٭ عدم حبس البول.

الط����رق الصحية في  اتباع  ٭ 
النظافة الشخصية بعد دخول 

احلمام.
٭ تناول التوت البري )كرانبري( 
في ش����كل عصي����ر او حبوب 

)لالطفال االكبر عمرا(.
٭ اس����تعمال جرعات صغيرة 
من املضادات احليوية )جرعات 
وقائية( يحددها الطبيب لفترات 
قد تصل الى 6 ش����هور )وذلك 
في بعض احلاالت اخلاصة التي 

حتتاج لوقاية(.

وزارة التربية بشهادة معتمدة 
من منظمة الصحة العاملية حول 
كيفية الفحص الذاتي واالكتشاف 
املبكر لس����رطان الثدي والالتي 
قمن باالنتهاء من تدريب 14 ألف 
طالبة بالثانوية العامة مبدارس 
الفحص  التربية ح����ول كيفية 

الذاتي.
 كما حاضر فؤاد بيدون من 
جامعة »هاربر« بالواليات املتحدة 
األميركية ود.فولكر رودات من 
أملانيا ود.آلن مونيير من فرنسا 
واستعرضوا فيها جتارب دولهم 
في مكافحة السرطان، هذا وقد 
أشاد احلضور بتجربة الكويت 
املبكر  التوعية واالكتشاف  في 
لسرطان الثدي كما جرى توقيع 
مذكرة تفاهم بني رابطة األطباء 
العرب ملكافحة السرطان واالحتاد 
اخلليج����ي ملكافحة الس����رطان 
في مجال الدراس����ات والبحوث 

عوامل تس����اعد على حدوث 
االلتهاب:

٭ حبس البول لفترات طويلة 
ف����ي مراحل املدرس����ة  خاصة 

االولية.
٭ عدم اتب����اع الطرق الصحية 

في النظافة الشخصية.
٭ البنات اكثر اصابة بس����بب 

تكوينها التشريحي.
٭ بعض االم����راض مثل البول 
الس����كري واالنيمي����ا املنجلية 
وعيوب خلقية في اجلهاز البولي 

تساعد على حدوث التهاب.
٭ استعداد وراثي.

كيفية التشخيص: حتليل البول 
البول،  العادي ويؤكده مزرعة 
وبعد التأكد من التشخيص قد 
يحتاج فحوص����ات اخرى مثل 
فحص السونار وبعض فحوصات 

في الدم.
عالجه: يتوقف على نتيجة 
املزرعة وايضا على عمر الطفل، 

وبصفة عامة فإن:
٭ التهابات مجرى البول السفلي 
عادة تستجيب للعالج باملضادات 

صرح مصدر مس����ؤول من 
الس����رطان السعودية  جمعية 
بانتهاء األنشطة العلمية للمؤمتر 
العربي اخلليجي حول االكتشاف 
املبكر ومكافحة السرطان الذي 
أقيم حتت رعاية منظمة الصحة 
العاملية ورابطة األطباء العرب 
الس����رطان واالحتاد  ملكافح����ة 
اخلليج����ي ملكافحة الس����رطان 
والذي نظمته جمعية السرطان 
الس����عودية باملنطقة الشرقية 
باململك����ة العربية الس����عودية 

بتاريخ 19 مايو 2011.
وقد قدم أمني ع����ام االحتاد 
اخلليج����ي ملكافحة الس����رطان 
د.خالد الصال����ح ورقة علمية 
حول التوعية واالكتشاف املبكر 
في الكويت حيث أشار فيها إلى 
الدورات التدريبية التي أقامتها 
حملة »كان« والتي مت من خاللها 
تأهي����ل مدربات من مدرس����ات 

قدمت طبيب����ة االطفال في 
مستش����فى السيف د.آسيا زايد 
عدة نصائح حول كيفية اكتشاف 
وجود التهابات في اجلهاز البولي 
لالطفال وسبل الوقاية من هذه 

االلتهابات وطرق معاجلتها.
وقالت د.آس����يا انن����ا كثيرا 
ما نس����مع عن اطفال يصابون 
بالتهابات في البول، فما هي هذه 

االلتهابات؟
االلتهابات  واجابت: ان هذه 
تسببها في الغالب بعض انواع 
اجلراثيم الت����ي تصيب مجرى 
البول، وق����د تكون االصابة في 
املثان����ة وما حتته����ا: اي اجلزء 
السفلي من مجرى البول واعراضه: 
كثرة التبول وحرقان اثناء التبول 
وآالم في اسفل البطن، باالضافة 
الى تبول ال ارادي، كما يالحظ 
تغير في رائح����ة ولون البول 
)يكون عك����را نوعا ما(. الكلى: 
وهذا النوع اشد واعراضه: ارتفاع 
في درجة احلرارة مع رعشة وآالم 
في اخلاصرتني وقيء واس����هال 

وفقدان الشهية.

د.خالد الصالح

د.آسيا زايد
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جانب من اجتماع مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في جنيڤ د.هالل الساير يسّلم جائزة الكويت في مجال البحوث لتعزيز الصحة

وحدة تسعير في الرياض وفق شرائح
قرار وزراء الصحة اخلليجيني بشأن التسعيرة املوحدة لألدوية 

جاء إثر جهود مضنية شاركت فيها الكويت وكان الوكيل املساعد 
لشؤون األدوية والتجهيزات الطبية د.عمر السيد قد أكد في وقت 

سابق أن توصيات مجلس وزراء الصحة لدول اخلليج العربي، 
الذي عقد في قطر مت خالله تكليف الكويت لعقد اجتماع والبدء في 
تطبيق اآلليات والقرارات التي اتخذت، وأشار إلى أن االجتماع خرج 
بعدد من التوصيات املهمة، وبني أن هذه التوصيات ستشمل قواعد 

جديدة في تسعير األدوية على مستوى اخلليج مع إنشاء وحدة 
لتسعير األدوية يكون مقرها الرياض تابعة للتسجيل املركزي، 

حيث ستقوم بعمل االتصاالت مع دول اخلليج والدول اخلارجية 
وذلك للعمل على توحيد األسعار مع وضع شرائح لألدوية للوقوف 

على معدل الربح، مبينا ان السعر سيحدد على األقل ومشيرا الى 
أن اململكة العربية السعودية تعتبر أقل األسعار وبناء عليه ستحدد 

األسعار جلميع الدول وفق األسعار األقل وهي تعتبر التسعيرة 
املركزية، مشيرا إلى أن االجتماع القادم سيشهد تطبيق تلك 

األعمال.
كما كان وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي قد صرح عقب 

حضوره االجتماع الذي أقيم بالكويت منتصف مارس املاضي 
بحضور ممثلي شؤون االدوية بدول مجلس التعاون اخلليجي 

ان اجتماع جلنة التسعير في دول مجلس التعاون يأتي رغبة من 
الكويت في ان تكون هناك سياسة واسعار موحدة للدواء بكل دول 

مجلس التعاون ملا ينعكس ايجابا على املواطن اخلليجي حينما 
يشتري الدواء بأي دولة من دول اخلليج، حيث يجد سعره موحدا 

وثابتا. مبينا ان وزارة الصحة تهدف من خالل االجتماع الى التقليل 
من سعر الدواء في الدولة، ومشيرا الى ان اهم عوامل ارتفاع السعر 
تتمثل في املصنع والشحن ونسبة الربح، مؤكدا ان كل هذه العوامل 

ستتم دراستها من قبل اللجنة التي ستخرج بتوصية الجتماع 
مجلس وزراء الصحة اخلليجي في جنيڤ. 

وبالفعل اعتمد القرار والذي ناشد الدول األعضاء بالعمل على 
تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء في اململكة العربية 

السعودية في هذا اجلانب على ان يقوم مدير عام املكتب التنفيذي 
ملجلس وزراء الصحة بعقد اجتماع بني الهيئة العامة للغذاء والدواء 
السعودية مع فريق عمل تسعيرة الدواء باملكتب التنفيذي في هذا 

الصدد.
حنان عبدالمعبود   ٭


