
محليات
اجلمعة 27 مايو 2011

04

من الطرق التقليدية كإجرائها 
من اجلهة اخللفية او األمامية 
والغرض الرئيسي من ذلك هو 
تثبيت العمود الفقري والتخفيف 

من آالم الظهر والساق.
العملية  وأوضح ان تل����ك 
الفقرات  جترى لعالج مشاكل 
الت����ي فش����لت في  القطني����ة 
العالج  االس����تجابة لتدابي����ر 
التحفظي واله����دف من عملية 
االلتحام هو إعادة االس����تقرار 

والثبات لفقرات أسفل الظهر.
وأكد املطير ان الكويت من 
الدول الرائ����دة في املنطقة في 
إجراء عمليات التدخل البسيط 
في العمود الفقري حيث أجريت 
العديد  في السنتني املاضيتني 
العمليات منها عملية  من تلك 
إزالة االنزالق الغضروفي عن 
طريق املنظار وعمليات االلتحام 
بالتدخل البس����يط »تي ال اي 
اف« وتثبيت الكسور بواسطة 

املسامير اجلراحية.
وقال ان هذا التطور الكبير 
ف����ي جراحة العم����ود الفقري، 
خاصة جراحات التدخل البسيط 
تصب في مصلحة املريض ألنها 
تعمل على تخفيض نسبة فقدان 

املطير: الكويت تواكب أحدث تقنيات 
جراحات التدخل البسيط في العمود الفقري

الهاجري: إضراب جزئي ملفتشي الصناعة 
احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم

قام عدد من مفتشي مراكز التفتيش الصناعي 
التابعة للهيئة العامة للصناعة بعمل اضراب 
جزئي ادى بدوره الى تعطيل املراجعني والعمل 
في تل����ك االدارة واس����باب االضراب هو عدم 
اعتماد مطالبات املفتش����ني الذين ضاقت بهم 
السبل ولم يجدوا مخرجا لتلبية املطالب اال 
باالضراب اجلزئي والذي يليه االعتصام ومن 
ثم االضراب الكامل وهذا كله من تعنت االدارة 
لعدم حتقيق هذه املطالب التي تسهم بشكل 
كبي����ر في اجناز عملهم بالصورة والس����رعة 
املطلوبة، حيث ان املراكز التابعة للهيئة العامة 
للصناعة هي اربعة مراكز فقط وبها اربعون 
مفتش����ا يقومون بالتفتيش يوما على جميع 
القس����ائم الصناعية في الكويت والتي تقدر 
بأربعة آالف قسيمة تقريبا ناهيك عن احلرف 
الصناعية االخرى املنتشرة في جميع مناطق 
الكويت الداخلية منها واحلدودية وال يوجد 
لديهم اال اربع س����يارات فقط الجناز هذا الكم 

الهائل من العم����ل الذي يترتب عليه مداخيل 
مالية كبيرة للهيئة.

وتتلخص مطالب املفتشني في التالي:
٭ توفير سيارة لكل مفتش، حيث ان السيارات 
بالهيئة واملخصصة للمفتشني تصرف ملوظفني 
آخرين ليس من صميم عملهم االعمال امليدانية 

التي تتطلب التواجد خارج مقر العمل.
٭  رفع البصمة عن املفتشني لتواجدهم خارج 

مقر العمل اثناء وبعد الدوام الرسمي.
٭  اعتماد االعمال االضافية واالعمال املمتازة 

بنسبة %100.
٭  صرف بدل خطر وبدل تفتيش للمفتشني 
وتصنيف اعمالهم من االعمال الش����اقة نظرا 
اثناء تأديتهم  لتعرضهم لالخطار واملش����قة 

اعمالهم.
٭ صرف مكافأة عن الضبطية القضائية بنسبة 
2% من املخالفة كما جاء بنص قانون اخلدمة 

املدنية.

الدم اثن����اء العملية وانخفاض 
احلاجة الى تناول مسكنات األلم 
بعد إجراء العملية وتقليل فترة 
املكوث في املستشفى وسرعة 
العودة الى النش����اط الطبيعي 
اضافة الى صغر حجم الشقوق 
والندب في اجللد مقارنة بتلك 
التي يعاني منها املريض اخلاضع 

للعملية التقليدية.

ف����ي جراحة  قال اخصائي 
العظام والعمود الفقري ورئيس 
العلمية في مستشفى  اللجنة 
الرازي د.عبدالعزيز املطير ان 
الكويت تواكب أحدث تقنيات 
جراحات التدخل البس����يط في 
العمود الفقري من خالل اقامة 
ورش العمل والبرامج العلمية 
التدريبية لتأهيل الكادر الطبي.

وذكر د.املطير ان أغلب املرضى 
املراجع����ني للعي����ادات الطبية 
يشتكون من آالم العمود الفقري، 

خصوصا آالم أسفل الظهر.
وقال انه مت في االس����بوع 
املاضي وألول مرة في الكويت 
إجراء عملية جراحية رائدة على 
العمود الفقري باستخدام أحدث 
تقنيات التدخل البسيط »دي ال 
اي اف«، وذلك خالل ورشة عمل 
في مستشفى الرازي بالتعاون 
الفرنس����ي  البروفيس����ور  مع 
ريتشارد عساكر.وبني املطير 
ان وسيلة العالج اجلديدة »دي 
ال اي اف« تعتبر من احدث طرق 
جراحات التدخل البس����يط في 
)الفقرات القطنية( لعمل االلتحام 
بني الفق����رات »فيوجن« حيث 
د.عبدالعزيز املطيرجترى العملية من اجلانب بدال 

الفرهود: »الصحة« حريصة على دعم املوظفة األم

أك����د مدي����ر منطق����ة حول����ي 
الصحي����ة د. عبدالعزيز الفرهود 
أن املتغيرات احلديثة التي طرأت 
على املجتمع وابرزها عدم توفير 
الكاف����ي لتواصل األمهات  الوقت 
االبن����اء وخروجه����ن للعمل  مع 
الواضحة في برامج  واملش����اركة 
التنمية احلضارية وأداء رسالتها 
املجتمعي����ة، اصب����ح الزما علينا 
دعمها والوقوف بجانبها لتمكينها 
من تأدية دورها في بناء املجتمع 
بفعالية واطمئنان نفس����ي على 
ابنائنا، حيث ان الراحة النفسية 
والصفاء الذهني للموظفة من اهم 
االمور التي تعني على اداء واجبات 
العمل بشكل جيد وفعال وتأدية 

حضانات صندوق اعانة املرضى 
منى الرش����يدي: تس����مى مرحلة 
الطفول����ة املبكرة مبرحلة ما قبل 
املدرس����ة وتتميز بأنه����ا املرحلة 
التي تتشكل فيها املعالم األساسية 
لشخصية االنسان حيث تتكون 
الذهنية  الق����وى  فيها 50% م����ن 
والنمو اللغوي وتكوين املفاهيم 
االجتماعية واالخالقية وظهور االنا 
ومنو الذات، فهي مرحلة حساسة 
وجديرة باالهتمام التربوي داخل 
االس����رة وخارجها لتأمني طفولة 
س����وية وضم����ان قوى بش����رية 
قادرة في املس����تقبل على العطاء 

والتنمية.
حنان عبدالمعبود   ٭

سعادة القلوب وبهجة النفوس وهم 
امتداد االجيال واملها فإن كانوا هم 
القريب  اليوم فإنهم بالغد  اطفال 
رجال ونساء املستقبل بهم تزهو 
االوطان وتتقدم. مضيفا أنهم نبض 
االسرة ونواة املجتمع وقرة العني، 
لذا فان التواصل الدائم والتخطيط 
الدقيق هو السبيل االمثل لعملية 
التنش����ئة االجتماعية الس����لمية 
لالطفال، وهو املس����ار الصحيح 
ال����ذي يجب ان يس����لكه املجتمع 
املدى  التربوية على  في مسيرته 
البعيد لينمو االبناء والبنات في 
اجواء اسرية تسودها الطمأنينة 

والرعاية والعطاء. 
وم����ن جانبه����ا قال����ت مديرة 

املهام الوظيفية بهدوء واستقرار. 
ولذا أولت وزارة الصحة اهتماما 
بالغا بهذا املوضوع وحملوا على 
عاتقهم هذا العبء لضمان تهيئة 
كافة الظروف املناسبة للموظفني 
العامل����ني باملناطق الصحية على 
وجه اخلصوص لكي يتمكنوا من 
تأدية اعمالهم في جو من الطمأنينة 

واألمان.
وأضاف الفرهود خالل رعايته 
االحتفال بتخريج دفعة جديدة من 
العامل����ني باملناطق  أبناء وبنات 
الصحية م����ن خريجي حضانات 
جمعية صندوق اعانة املرضى في 
كل من مستشفيات مبارك الكبير 
والعدان واجله����راء، »ان االطفال 

د.عبدالعزيز الفرهود متقدما احلضور في احلفل

احلجيالن: 130 حالة جديري مائي يوميًا في »السارية«
شدد رئيس قسم الباطنية في مستشفى 
األمراض السارية د.غامن احلجيالن على 

ضرورة اتخاذ جميع وسائل احليطة واحلذر 
من قبل األسر خاصة مع عطلة نهاية 

األسبوع والتي ترفع من درجة االختالط بني 
األهل، الفتا الى انتشار ڤيروس اجلديري 

بني كثيرين من مختلف الفئات العمرية.
وأوضح احلجيالن في تصريح له أمس 

أن الفترة األخيرة شهدت تزاحما شديدا 
مبستشفى األمراض السارية نتيجة انتشار 
الڤيروس، مبينا أن هناك ما يقارب 130 حالة 

يوميا، مما يسبب ضغطا شديدا.وأشار 

الى أن الڤيروس ينتقل عن طريق الهواء، 
واملشكلة األكبر معه أنه ينتقل بالعدوى 

حتى قبل ظهور األعراض على اجلسم والتي 
تتمثل في ارتفاع درجة حرارة اجلسم ملدة 

يومني أو ثالثة، وقد تتراوح هذه احلرارة من 
37.5 إلى 39 درجة مئوية. مع نهاية اليوم 

األول من احلرارة، ومن ثم يبدأ في الظهور 
طفح جلدي على شكل نقاط لونها وردي، 

حيث تتكون سريعا في أعالها فقاعات ماء. 
وفى البداية، يظهر الطفح اجللدي على فروة 
الرأس، وعلى الصدر والظهر والوجه، وبعد 

24 إلى 48 ساعة يكون الطفح قد انتشر 

في اجلسم كله، مبا في ذلك أحيانا األذنان 
واجلفون واملنطقة التناسلية واألطراف. 

ويتسبب في امليل الشديد للحكة والتي البد 
من جتنبها ألنها بذلك ستترك أثرا في اجللد، 

كما أن ذلك قد يسمح للجراثيم باختراق 
الفقاعات مما يؤدى إلى اإلصابة بالتهابات. 
بعد ذلك ستتكون قشور على احلبوب ثم 

تسقط.وعن التطعيم اخلاص باجلديري املائي 
أوضح احلجيالن أنه موجود ولكن بالقطاع 

اخلاص، مؤكدا أن وزارة الصحة ملتزمة 
بالتطعيمات احملددة.

حنان عبد المعبود  ٭

أحد االطفال يؤدي فقرة خالل احلفل

د.غامن احلجيالن


