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كشفت مديرة مركز عبدالعزيز الراشد ألمراض احلساسية د.منى عبدالصمد عن توسعات جديدة في املركز تشمل األجنحة والغرف واملختبرات والسجالت الطبية وإعادة 

ترميم للمبنى القدمي، مؤكدة في الوقت نفسه انه سيتم البدء فيها في أقرب وقت. وذكرت في حوار خاص مع »األنباء« أن عدد مراجعي املركز بلغ منذ بداية العام احلالي 

حتى اآلن 36 ألف مراجع من بينهم 14% مصابون مبرض الربو، الفتة أيضا إلى أن عدد املراجعني اليومي لعيادات احلساسية يصل الى 400 مراجع، أما عيادات الصدر 

فيصل عدد املراجعني الى 100 مراجع. واكدت أن املركز متخصص في عالج جميع أمراض احلساسية، ويستقبل املراجعني من جميع محافظات البالد، مبينة أيضا أن املركز 

يقوم بابتعاث مرضى للعالج باخلارج عن طريق اللجان املوجودة فيه تتمثل في حاالت التهاب رئوي وصدري ألسباب تتعلق باجلهاز التنفسي والصدري 

وال ميكن عالجها هنا فيتم ابتعاثها للعالج في اخلارج، وفيما يلي تفاصيل احلوار: 

د.منى عبد الصمد تدق ناقوس اخلطر: 
أكثر مراجعي مركز الراشد للحساسية من الشباب وهذا مؤشر خطير

مديرة املركز كشفت في حوار خاص مع »األنباء« عن توسعات جديدة قريبًا

إعداد: عبدالكريم العبداهلل

مركز الراشد للحساسية 
يعتبر من أوائل 

املشروعات التي اقيمت من 
قبل مساهمات أهل اخلير..
إلى أي مدى تشارك عائلة 

الراشد في دعم املستشفى 
في الوقت احلالي؟

٭ لدينا اتصاالت مع املتبرعني 
وه���ي دائمة من خ���الل متابعة 
أوض���اع املرك���ز م���ن نواقص 
وحاجي���ات يتطل���ب توفيرها، 
الكام���ل  ولديه���م االس���تعداد 
للمس���اهمة في املركز من جميع 
اجلوانب، وهم على علم باألمور 
التي حتدث في املركز، والتعاون 
في هذه اجلوانب يكون بني وزارة 

الصحة واملتبرعني.

هل هناك إحصائيات لعدد 
املراجعني للعام 2010 

والعام احلالي؟
٭ خ���الل ع���ام 2010 بل���غ عدد 
املراجعني ملركز عبدالعزيز الراشد 
للحساس���ية قس���م احلساسية 
89306 مراجعا منهم 6113 حالة 
جديدة، أما قسم الصدر فقد بلغ 
عدد املراجعني له خالل العام 2010 
»17149« من بينهم 835 مريضا 
دخلوا املستشفى في اجلناح األول 
والثاني، أما في العام احلالي فقد 
بلغ عدد املراجعني الكلي للمركز 
36.983 مراجع���ا منهم 30.308 
لقسم احلساسية، و6675 لقسم 

الصدر.

كم يبلغ عدد املراجعني 
اليومي في املواسم؟

٭ في مواس���م انتشار أمراض 
احلساسية، تأتي أيام يبلغ عدد 
املراجعني بها أكثر من 600 حالة 
بني ح���االت الرب���و والتهيجات 
وااللتهاب���ات من احملسس���ات 
واملهيجات املنتش���رة في اجلو، 
والت���ي م���ن أش���هرها الغبار. 
ومتوس���ط املراجعني هو 8850 

مريضا شهريا.

أنشطة

ما أنشطة املركز التوعوية 
الصحية؟

٭ في عيادات املركز وعند فحص 
الطبيب للمريض يقوم الطبيب 
بإعط���اء التوعية ع���ن أمراض 
احلساسية أو الصدر أو الربو وما 
إلى ذلك وطرق عالجها والوقاية 
منه���ا، باإلضافة إل���ى التوعية 
في الصحف اليومية ووس���ائل 
اإلعالم خصوصا في موسم الغبار 
احلالي، ولدينا أيضا قام قس���م 
الصدر باملشاركة مع إدارة تعزيز 
الصحة في اليوم العاملي للربو، 
عالوة على وضع بوسترات في 
مواسم احلساسية وبروشورات 
في املركز للمرضى للتوعية بهذه 

االمور.

ما مدى التعاون بينكم 
وبني املناطق الصحية 

من خالل وجود عيادات 
الصدر واحلساسية في 

املستشفيات؟
٭ عيادات الصدر واحلساسية 
متواجدة في جميع املستشفيات، 
ولكن ف���ي مركز الراش���د أكثر 
تخصصا، والتعاون بيننا يكون 
عن طريق حتويل احلاالت التي 
ال يتم عالجها في هذه العيادات 

الى املركز،
ونحن كمركز نعالج املرضى 
من جميع مناط���ق الكويت وال 

رئوي وصدري ألسباب تتعلق 
باجلهاز التنفسي والصدري وال 
ميكن عالجها هنا فيتم ابتعاثها 
للعالج في اخل���ارج، ولكن ال 
يحضرني العدد الذي مت ابتعاثه، 
ولدينا أيضا جلان لفحص طلبة 
الشرطة ملعرفة مدى لياقتهم 
من الناحية الصدرية لاللتحاق 
بالدورات العس���كرية، كما أن 
لدينا جلانا لتخفيف س���اعات 

العمل.

ما اجلديد في مركز 
الراشد للحساسية؟ 

٭ املركز يدخل كل ما هو جديد 
من أدوية واجهزة تهم مصلحة 
املريض، خصوص���ا ان عالج 
الربو اختلف في الس���ابق عن 
اآلن، حيث انه دخول األجهزة 
واألدوية اجلديدة قلل من فترة 
املراجعة للمركز واالجهزة التي 
املرك���ز كافية لعالج  ميتلكها 
املرض���ى، وف���ي ح���ال زيادة 
عدد املرضى يتم طلب اجهزة 

جديدة.

المواعيد

ماذا عن مواعيد االنتظار 
الطويلة؟ 

٭ مواعيدن���ا أول ب���أول، وال 
يوج���د لدينا انتظ���ار طويل، 
ولدين���ا اطب���اء متخصصون 
وكل طبي���ب يعط���ي املريض 
وقتا للفحص، فوجود العيادات 
املسائية ساهم في تقليل مواعيد 
االنتظار للمراجعني الكويتيني 
العيادات  الذي���ن يراجع���ون 
حسب مواعيد قصيرة، وقلل 
من ع���دد املراجعني في الفترة 

الصباحية.

دور المركز

كيف تصف دور املركز 
محليا وخارجيا؟

املركز يقدم خدمات كبيرة  ٭ 
جدا للمرضى منذ افتتاحه عام 
1984 بتبرع من ورثة املرحوم 
عبدالعزي���ز الراش���د، وه���و 
يقوم ببحوث ودراسات مهمة 
تتعلق بأمراض احلساس���ية. 
وهو يعد املرك���ز الوحيد في 
منطقة اخللي���ج واآلن يلعب 
دورا محوريا بعد تزايد مشاكل 
وامراض احلساسية في العقد 
األخير. كما يقوم املركز بتغطية 
الكويت بكامل محافظاتها ويقوم 
بتدري���ب أطباء العائلة لعالج 
أمراض الرب���و، ويوفر العديد 
العالجية احلديثة  الطرق  من 
املناعي، وهي  الع���الج  ومنها 
عبارة عن ابر تعطى حاليا ملئات 
املرضى للتخلص من أمراض 

احلساسية.
 األهداف المستقبلية

ما األهداف املستقبلية 
للمركز؟

التوعي���ة بأمراض  ٭ نش���ر 
الوقاية من  احلساس���ية، ألن 
تلك األمراض ميكن ان يجنب 
اإلنسان معاناة طويلة. ونقوم 
بعمل نشرات توعوية للمرضى 
املراجعني، كم���ا ننظم حلقات 
نقاش ومحاضرات بصفة دورية 
عن طري���ق الرابطة الكويتية 
ألمراض احلساسية والتي تتبع 
الكويتية.  الطبي���ة  اجلمعية 
وسيش���هد يوم احلساس���ية 
العاملي في نهاية العام احلالي 
حملة توعوية لتعريف املجتمع 

باملرض وأعراضه.

قد يصاحبه���ا احمرار أو حكة 
بالعني. كذلك قد تكون هنالك 
أعراض للربو كسعال أو ضيق 
أو صفير عند التنفس، وتكمن 
اخلطورة في حال اهمال هذه 
االعراض والتي قد تؤثر على 
صحة وحياة املريض. ويصاحب 
هذه الفترة من الس���نة موسم 
الثيل والذي  التلقيح لنب���ات 
يعتبر أحد أهم احملسسات في 

البيئة الكويتية.

نقص في األدوية

هل هناك نقص في أدوية 
احلساسية؟ 

ادوية احلساس���ية مكلفة  ٭ 
وهذا ال يعني وجود نقص فيها، 
ولكن التأخير يكمن في طلبها 
وجتهيزها من قبل املستودعات 
الطبية، وهذا ال يعني أبدا وجود 
نقص، ولكن طلب بعض االدوية 
من املستودعات الطبية يتطلب 

بعض الوقت.

أطباء زوار

هل هناك أطباء زوار 
يزورون املركز من آن 

آلخر؟ 
٭ نعم يوجد أطباء زوار للمركز 
من آن ألخر وذلك وفق برنامج 
معني لفحص املرضى وتقدمي 
احملاضرات لألطباء الطالعهم 
على آخر املستجدات في عالم 

احلساسية والصدر.

العالج بالخارج

هل هناك حاالت يتم 
ابتعاثها للعالج باخلارج 

من قبل املركز؟ 
٭ يك���ون ابتعاث املرضى عن 
طريق اللجان الطبية في املركز 
ف���ي جميع  كما ه���و معمول 
املستش���فيات، واحلاالت التي 
يتم ابتعاثها تتمثل في التهاب 

نتقيد مبنطقة معينة سواء أمراض 
احلساسية أو الصدرية، وهذا ما 

يتميز به املركز.

خطة الوزارة

ما نصيب املركز من 
خطة الوزارة في التوسع 

والتطوير؟
٭ الوزارة س���نويا تقوم بطلب 
النواقص والزيادات التي نحتاجها 
لتوس���عة وتطوير املركز، وهذا 
الس���نوية،  يأتي ضمن خطتها 
وسنقوم إن شاء اهلل بترميم املبنى 
القدمي، وتوسعة األجنحة القدمية 
لزي���ادة الع���دد، واضافة غرف 
اخرى، واستحداث أماكن اخرى 
مثل مختبرات جديدة وتوسعة 
الطبية والصيدلية  الس���جالت 
التابعة للمركز، وسيتم اجنازها 
في اقرب وقت، واملتبرعون ايضا 
لهم مساهمات في هذا املوضوع 
ايضا، ونحن نطلب الذي نريده 

والوزارة هي التي تقرر.

هل املركز متخصص 
فقط بحساسية الصدر 

واجلهاز التنفسي؟ أم أن 
هناك أنواعا أخرى من 

التخصصات؟ 
٭ املرك���ز متخص���ص بجميع 
أن���واع احلساس���ية واجلهاز 
التنفسي من الربو وااللتهابات 
الصدرية، ولدينا قسم احلساسية 
الذي يتكون من وحدة اجلهاز 
التنفس  التنفس���ي، ووظائف 
وربو شعبي وحساسية العني، 
وحساس���ية االطعمة واجللد، 
وحساسية االدوية، وحساسية 
احلش���رات، واجليوب األنفية، 

وباقي مستلزمات احلساسية.

 الغبار

ما خطتكم ملواجهة 
الغبار..خصوصا أن 

البالد متر هذه االيام 
مبوجات كثيفة من 

الغبار ملا له من تأثير 
على مرضى احلساسية 

والربو؟ 
٭ بالنسبة للغبار ال نستطيع 
منعه، لكن كمستش���فى نقوم 
بعمل إرشادات توعوية ونصائح 
للمرضى حول الغبار، ونقوم 
مبعاجلة املرضى املتأثرين من 
الغبار، ونحن ننصح املرضى 
الغبار،  ف���ي  بعدم اخل���روج 
وااللتزام باألدوي���ة واألقنعة 
الواقي���ة، وبالنس���بة للزيادة 
ف���ي عدد املراجع���ني في وقت 
الغبار فاملركز يستقبل صباحا 
ومس���اء من خ���الل العيادات 
املس���ائية املراجع���ني، ونحن 
نستقبل املراجعني احملولني من 
املستشفيات إذا احتاج الدخول 
ملركز احلساسية، والزيادة في 
العدد تكون بعد يوم الغبار بيوم 
أو يومني ألنهم يأتون على أساس 
حتويلهم من املستشفيات، وبلغ 
عدد املراجعني اليومي في فترة 
الغب���ار 400 مراجع في اليوم 
من أمراض صدرية وحساسية، 
وهذه فقط في فت���رة الغبار، 
وأيض���ا نقول ان ه���ذا يعتمد 
على حتوي���ل املستش���فيات 
ألننا لس���نا طوارئ وعياداتنا 
تكون مبواعيد، ولكن في الوقت 
نفسه نستقبل املراجعني وال نرد 
أحدا، ويعتبر الغبار من أكثر 
املهيجات ألمراض احلساسية 

التنفسية.
وال يش���تمل الغب���ار على 
حبيبات الرمل فقط، بل يحتوي 
اللقاح  على األوساخ وحبوب 
والفطريات التي هي تس���بب 
استثارة ألعراض احلساسية لدى 
املريض املصاب. وتشتمل هذه 
األعراض على زيادة باإلفرازات 
أو حكة باألنف أو عطاس، والتي 

)سعود سالم( مديرة مركز الراشد ألمراض احلساسية د.منى عبدالصمد 

تلسكوب
شكرا من األعماق نقولها لكل من:

٭ وفاء البنا باحث أول قانوني في إدارة الشؤون القانونية 
بوزارة الصحة على تفانيها في العمل وبذل اجلهد في حل 

التحقيقات العالقة.
٭ مرمي البلوشي وذكريات الشمالي من مكتب مدير مركز 

عبدالعزيز الراشد للحساسية ووسمة الظفيري رئيسة 
السجالت الطبية في املركز ذاته على حســن تعاملهن مع 

املراجعني واجتهادهن في العمل.
٭ رئيس قسم امللفات بوزارة الصحة عبدالعزيز التركيت 

على حسن تعامله مع املراجعني وبذل اجلهد في خدمتهم.

مناشدة

ناشد عدد من الفنيني عبر »األنباء« وزارة الصحة ضرورة 
اإلسراع في إقرار كوادرهم املركونة بأدراج ديوان اخلدمة 

املدنية، وذلك لتحفيزهم على العمل واالجتهاد. 

عين »األنباء«

ظاهرة تخريب أجهزة البصمة منتشرة في بعض 
املستشفيات عن طريق صب سوائل في األجهزة لتخريبها، 
باإلضافة إلى أن بعض املوظفني لم يقتنعوا إلى اآلن بوجود 

البصمة وضرورة االلتزام في العمل فنجد الكثير من 
املوظفني ال »يبصمون«.

مقتطفات

د.األحمد لـ »األنباء«: الغبار ليس 
سببًا في زيادة عدد املراجعني

٭ جميع األعمار: أكدت د.منى عبدالصمد أن مركز 
عبدالعزيز الراشد ألمراض احلساسية يستقبل املرضى 

البالغني، وصغار السن من 6 سنوات وما فوق.
٭ 14%: كشفت د.منى عبدالصمد عن عدد املراجعني 

اليومي لعيادات مركز عبدالعزيز الراشد ألمراض 
احلساسية بلغ 400 مراجع لقسم احلساسية، و100 مراجع 

تقريبا لقسم الصدر، مؤكدة في الوقت نفسه أن 14% من 
املراجعني مصابون مبرض الربو.

٭ انتشار: لفتت د.منى عبدالصمد إلى أن أكثر أنواع 
احلساسية انتشارا بني املواطنني احلساسية األنفية 
واجليوب االنفية، فضال عن األمراض املشتركة مثل 

أمراض الربو وامراض االكزميا واحلساسية اجللدية غير 
مرضى احلساسية التنفسية وهم األكثر مراجعة للمركز.

٭ مؤشر خطير: أوضحت د.منى عبدالصمد أن معظم 
مراجعي املركز من الشباب وهذا مؤشر خطير جدا، ويعتقد 
ان للملوثات دورا كبيرا في هذا األمر، فأمراض احلساسية 

لها عالقة حميمة مع األدخنة وامللوثات الصناعية، ومن 
املتعارف عليه ان هناك اجراءات وقاية وسالمة في الدول 

املتقدمة يفترض ان تكون موجودة محليا.

أكد اختصاصي أمراض احلساسية واملناعة في مركز 
عبدالعزيز الراشد للحساسية د.ناصر األحمد في تصريح 

خاص لـ »األنباء« أنه ال توجد زيادة في أعداد املرضى 
احملولني من قبل املراكز الصحية )املرضى اجلدد( في فترة 

حدوث العواصف الترابي، مشيرا إلى أن هذا جاء ضمن 
دراسة خاصة قام بإجرائها 

خالل أيام العواصف الترابية، 
حيث مت أخذ أعداد من املرضى 

خالل 3 أيام بعد حدوث 
هذه العواصف الترابية، مع 
العلم أن هنالك تقارير طبية 
تشير إلى وجود فارق من 

الزمن بني حــدوث العاصفة 
الرملية وذروة زيادة أعداد 
املرضى تقـــدر بـ 3 أيام، 

الفتا إلـــى أن هذا أدى إلى 
عدم حــــدوث زيادة في 

أعداد املرضى املراجعني ملركز 
احلساسية في الفترة ذاتها. 

وذكر د.األحمد أنه عند مقارنة هذه األعداد مع فترة مواسم 
احلساسية من خالل الدراسة، فنجد أن هناك زيادة ملحوظة 
في أعداد املرضى احملولني من قبل املراكز الصحية للرعاية 
األولية )املرضى اجلدد(، وهذه املواسم حتتوى على حبوب 

اللقاح املسببة للحساسية والتي ال ترى بالعني املجردة، وهي 
ليست بالضرورة مصاحبة للغبار.  

وبني أنه لم تتم دراسة مؤثرات أخرى ال تقل أهمية كامللوثات 
البيئية سواء كانت بالهواء اخلارجي أو الداخلي للمنزل، والتي 

هي أيضا تلعب دورا سلبيا لهذه الفئة من املرضى. ومن 
خالل هذه الدراسة نصح د. األحمد املرضى املصابني بأمراض 

احلساسية مبختلف أنواعها االستمرار في أخذ احليطة 
واتباع اإلرشادات الوقائية أثناء فترة العواصف الترابية 

والتي أهمها أخذ الدواء بانتظام والتحكم باملرض قبل حدوث 
العاصفة. وقال: هذه الدراسة تؤكد على أهمية احملسسات، 
مثل حبوب اللقاح، كمؤثر سلبي على مرضى الربو، حيث 

تشير دراسة معمول بها مبركز الراشد للحساسية أن أكثر 
من 70% من مرضى الربو يلعب التحسس اخلارجي دورا 
مهما باملرض لديهم.  كما ذكر أن الدراسة املذكورة خاصة 

باملرضى واملراجعني ملركز الراشد ألمراض احلساسية، والتي 
قد تختلف نتائجها عن أعداد املرضى املراجعني ملراكز الرعاية 

األولية أو أقسام احلوادث، نظرا لطبيعة املرضى وسياسات 
العمل املتبعة للعالج في املركز.

د.ناصر األحمد

مبنى العيادات اخلارجية للمركزد.منى عبدالصمد في حديث مع الزميل عبدالكرمي العبداهلل

36 ألف مراجع خالل 
2011 للمركز منهم 
14% مصابون بالربو

املركز يرسل حاالت 
االلتهاب الرئوي 

والصدري املزمنة 
للعالج باخلارج

املركز يعالج 
جميع أمراض 

احلساسية ويستقبل 
املراجعني من جميع 

احملافظات

نستقبل نحو 600 
مراجع يوميًا خالل 
مواسم احلساسية


