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د.الرميح: كل زوج 
من 7 أزواج يحتاج 
إلى مساعدة في 

اإلجناب

د.الفضلي: عاجلنا 
800 حالة في وحدة 
طفل األنبوب العام 

املاضي

د.اليتامى: زيادة 
حاالت تكيس 
املبايض تؤدي

إلى العقم

د.بولر: يجب محاربة 
السمنة وزيادة الوزن 

والسكر عن طريق 
التوعية لتجنب 

العقم

يافي: فرنسا تضع خطة للوقاية والعالج من األورام التي تصيب سنويًا 36 ألف شخص

خالل املؤمتر الصحافي عن آخر مستجدات أمراض العقم بحضور خبير عاملي 

فياز: اإلصابة بسرطان القولون األول لدى الرجال 
والثاني لدى النساء بعد سرطان الثدي

»الصحة«: 15% نسبة املصابني بالعقم في الكويت

للتوعية لسرطان القولون، مبينة 
الثالثة في  أنه يش����كل املرتبة 
الرجال  نسب السرطانات لدى 
والنس����اء وان ربع األشخاص 
املصاب����ن يتعرض����ون للوفاة 
نتيجة ألعراض املرض الفتة الى 
أن 50% من الش����عب األميركي 

يجري فحوصات دورية. 
ولفتت إلى أن اإلحصائيات 
إلى أن  الكوي���ت تش���ير  في 
س���رطان القولون األول لدى 
الرجال والثاني لدى النس���اء 
ويعد سرطان الثدي في املرتبة 
الفحص  الثالثة مبينة أهمية 
املبكر لإلسراع في العالج الفتة 
إلى أن السمنة وقلة الرياضة 
إضافة إلى العوامل الوراثية من 
أهم األسباب كما أن للتوترات 
النفسية دورا في ذلك ناصحة 
بأن يب���ادر اجلميع بالفحص 

املبكر.
حنان عبدالمعبود  ٭

مستشفى الوالدة د.وليد اجلسار 
مل���ا قام به من مجه���ود كبير في 
مس���اعدتنا في التقدم في العمل 
بالوحدة من ناحية االستعجال في 
احضار االجهزة واملعدات املطلوبة 

لتحسن اداء العمل.
من جانبها، اكدت اختصاصية 
امراض التلقيح الصناعي مبستشفى 
الوالدة د.ماجدة اليتامى على زيادة 
حاالت تكيس املبايض في البالد 
الت���ي تؤدي ال���ى العقم اكثر من 
الدول االخرى والتي تأتي نتيجة 
زيادة الوزن والسمنة، كذلك السكر 
الذي تصل نسبته الى 27%، كما 
انها تسبب عرقلة في عالج اطفال 
االنابيب، موضحة ان هذه املشكلة 
هي مشكلة مجتمع وليس اطباء. 
وذكرت ان نسبة العقم بن الرجال 
تفوقت على النساء، مؤكدة على 
توصية وزارة الصحة احلالية بأن 
تكون املريضة حتت عمر 34 سنة 
يتم وضع عدد 2 اجنة وفوق 34 

سنة يتم وضع 3 اجنة لتنجب.
بدوره، اوصى اخلبير العاملي 
بأمراض العقم د.كالوس بولر عقب 
زيارته لوح���دات اطفال االنابيب 
ودراسة احلاالت التي تسبب العقم 
مبحاربة الس���منة وزيادة الوزن 
ومرض السكر من مرحلة الروضة 
في املدارس عن طريق توعية مهيئة 
للمجتمع، وأوضح انه في السنوات 
االخيرة اصبح هناك تقدم كبير في 
مجال اطفال االنابيب واملختبرات 
تقدمت بصورة كبيرة وهذا يتضح 
من نوعية االجنة التي تخرج منها، 
سواء في املواد التي مت استخدامها 

او طريقة احلقن او احلاضنات.
وتابع: كذل���ك طريقة العالج 
التي حصل تطور كبير بها سواء 
من ناحية التشخيص او العالج 
الذي حصل به تطور كبير خالل 
العش���رين سنة املاضية، وحاليا 
اصبح االمر يتم بواسطة السونار 
وحقن بابرة فقط، عالوة على ان 
التقدم ادى الى التقليل من نسبة 
املضاعفات بنسبة كبيرة. وبننّ ان 
عالج اطفال االنابيب ليس مرتبطا 
بالطبيب فقط بل يكون بصورة 
جماعية من خالل الطبيب نفسه 
واملس���اعدين واملختبر وطبيب 
احلقن املجهري وجميعهم يتعاون 

في عالج احلالة.
أسامة أبو عطية  ٭

ومن جهته قال استش����اري 
األمراض السرطانية في مركز 
الكوي����ت للس����رطان د. صالح 
فياز، ان نسبة سرطان القولون 
بدأت تزداد في البالد خاصة لدى 
الرجال وأنها أصبحت في الدرجة 
األولى بينم����ا تأتي في الدرجة 
الثانية لدى النساء بعد سرطان 
الثدي مشددا على أهمية الفحص 

الدوري واملبكر 
وأش����ار إلى أن هذا النشاط 
يعتبر األول للتوعية من سرطان 
القولون مشددا على أهمية وضع 
توصيات طبية حول هذا املرض 
كما أن للتوعية دورا حيال هذا 
املرض  وبدورها أشارت استشارية 
اجلهاز الهضمي والكبد في مركز 
ثنيان الغامن د. معصومة العلي 
إلى أن هذا االجتماع الطبي برعاية 
من مبرة حي����اة وبالتعاون مع 
السفارة الفرنسية يأتي متاشيا 
مع شهر مارس والذي يعد شهرا 

التي مت عرضها له. وكشفت عن 
عالج 800 حال���ة في وحدة طفل 
االنبوب باملستشفى العام املاضي، 
حيث مت ع���الج 380 حالة تلقيح 
صناعي، مؤكدة في نفس الوقت 
على ان نسبة احلمل بلغت خالل 
العام املاضي 16 % للتلقيح الصناعي 
اضافة الى انه مت اجراء 420 حالة 
طفل انبوب ونس���بة احلمل فيها 
كانت تقارب ال���� 35%، علما بأن 
هذه النسب تقارب النسب للمراكز 

العاملية في اوروبا.
واعلنت عن انضمام اخصائيي 
اجنة من افضل املراكز وهم رئيس 
االنب���وب اخصائي  مختبر طفل 
الكندي اجلنس���ية كمال  االجنة 
عبداجلليل الذي له خبرة توازي 25 
سنة في مجال اطفال االنابيب وكان 
يعمل في افضل املراكز العاملية في 
كندا في جامع���ة ماجييل وكذلك 
اخصائي االجنة محمد فريد الذي له 
خبرة توازي 12 سنة في مجاله.

وأش���ارت الى ان���ه االن وهلل 
احلمد قد وصلت نس���بة النجاح 
في عالج اطفال االنابيب بالوحدة 
خالل االربعة اش���هر املاضية الى 
50%، وذلك بس���بب جهد واضح 
متخض عن تدريب الطاقم الطبي 
بأكمله من اطباء واخصائيي وفنيي 
اجنة وممرضات الى جانب ادخال 
احدث ما توصل اليه العلم والتقنية 
الطبية في املركز ناهيك عن ادخال 
بعض التقنيات احلديثة من ارجاع 
االجنة في مرحلة البالستوسيست 
في اليوم اخلامس وكذلك ادخال 

تقنية تقشير االجنة وغيرها.
وبينت ان الوحدة تقوم حاليا 
بعمل فح���ص االجنة جينيا قبل 
نقلها الى رحم األم لتالفي وجود 
اي عيوب خلقي���ة او وراثية في 
حالة وجود حاالت تشوه االجنة 
او اي خلل في الكروموسومات التي 
يتم فحصها قبل البدء في العالج، 
وهذه الطريقة ستكون مقصورة 
اللذي���ن يراجعون  على املرضى 
انهم يعانون  التأكد  الوحدة ومت 
من االمراض الوراثية او يعانون 

من خلل في الكروموسومات.
وأكدت انه مت التقليل من قائمة 
االنتظار الى اقل من 6 اشهر بسبب 
زيادة عدد الدورات العالجية في 
الش���هر الى 90 حالة في الشهر، 
شاكرة رئيس النساء والوالدة في 

الفرنسية  الس����فيرة  أكدت 
لدى الكويت ندى يافي أن مرض 
السرطان أصبح قضية صحية 
عامة، مشيرة الى أن االصابة به 
سنويا تتجاوز 36 ألف شخص 
في فرنسا، مبينة أن احلكومة 
الفرنسية تضع خطة توعوية 
للتعامل م����ع هذا املرض بهدف 
إيجاد سبل للوقاية والعالج منه 
وقالت السفيرة في كلمة لها ألقتها 
خالل جتمع طبي توعوي أقيم في 
مركز ثنيان الغامن بالتعاون مع 
جلنة حياة لدعم مرضى السرطان 
املنبثقة من مبرة رقية القطامي 
ملرضى السرطان، وبالتعاون مع 
السفارة الفرنسية »هناك تعاون 
طبي بن الكويت وفرنسا في هذا 
االختصاص كما أن هذا النشاط 
س����يعزز هذا التعاون، مشيرة 
إلى ان هناك عددا من الكويتين 
يتلقون العالج في املستشفيات 
الفرنسية كما س����تكون هناك 
فرصة خالل هذا املؤمتر لتبادل 

املعلومات حول هذا املرض.
ق����ال اخلبير  وم����ن جانبه 
الفرنس����ي في أم����راض اجلهاز 
الهضمي السرطانية د.باسكال 
بورتي����م ان س����رطان القولون 
يأتي في املرتبة الثالثة ألمراض 
السرطانات وأن هناك 52% من 
املصابن هم فوق اخلمسن عاما 
كما أن 6% م����ن 50 عاما مبينا 
أنه يأتي نتيجة ألسباب وراثية 
كما أن قلة النشاطات الرياضية 
تس����اهم فيه مشددا على أهمية 
محاربة الس����منة كأحد الطرق 
الوقائية فضال عن أكل الفواكه 

واخلضار

كشف استشاري امراض النساء 
وال���والدة واخلصوب���ة واطفال 
االنابيب مبستشفى الوالدة د.حازم 
الرميح عن ان نسبة العقم في البالد 
بلغت 15%، حيث ان كل زوج من 
7 ازواج يحتاج الى مساعدة في 
االجناب، مشيرا في نفس الوقت الى 
ان من االسباب الرئيسية للعقم في 

الكويت زيادة الوزن والسمنة.
وذكر خالل املؤمتر الصحافي 
اقيم حول آخر املستجدات  الذي 
املتعلقة بالتعامل مع العقم برعاية 
الكلية امللكية ألمراض النساء في 
الكويت وبحضور اخلبير العاملي 
بأمراض العقم ورئيس الس���جل 
االملاني الوطني للتلقيح الصناعي 
د.كالوس بولر امس، ان اخلدمات 
التي تق���دم في الكويت في مجال 
اطفال االنابيب هي تشخيص حاالت 
العقم واس���بابه، وعمل جراحات 
املناظير،  خصوب���ة باس���تخدام 
باالضافة الى عمل تلقيح صناعي 
وحقن مجه���ري وطفل االنبوب 

وفحص االجنة قبل نقلها.
ولفت ال���ى ان اخلبير العاملي 
د.كالوس بول���ر زار مرك���ز طفل 
االنب���وب في مستش���فى الوالدة 
وناقش حاالت كثي���رة، والعمل 
في املركز، مبين���ا ان اخلبير اكد 
على ان مستوى اخلدمات العالجية 
في الكويت مشابهة ملثيالتها في 

الدول املتقدمة.
وأعل���ن د.الرميح عن افتتاح 
وح���دة طفل االنب���وب قريبا في 
مستش���فى اجلهراء ضمن خطة 
وزارة الصحة للتوسع في تقدمي 
العقم في املستش���فيات  خدمات 
االخرى، وسيكون في خالل العام 
احلالي، الفتا الى افتتاحات عيادات 
في العدان والفروانية ومستشفى 
جابر االحمد، عالوة على 5 وحدات 
لعالج طف���ل االنبوب خالل ال� 5 
سنوات املقبلة في القطاع احلكومي 
باالضافة الى 10 وحدات في القطاع 

اخلاص.
واش���ار الى انه ف���ي القريب 
الوزارة  العاج���ل عندما تفع���ل 
ضوابطها على استخدام االدوية 
املنشطة للتبويض سنرى انخفاض 
احلمل املتعدد من التلقيح الصناعي 

وتنشيط التبويض.
م���ن ناحيتها، حتدثت رئيس 
وحدة طفل االنبوب في مستشفى 
الوالدة د.رائدة الفضلي رئيس���ة 
وحدة طفل االنبوب في مستشفى 
ال���والدة واستش���ارية النس���اء 
والوالدة وطب اخلصوبة واطفال 
املناظير عن  االنابيب وجراح���ة 
زي���ارة د.كالوس بول���ر للوحدة 
لتقييم عمل وحدة طفل االنبوب 
مبستشفى الوالدة، مبينة ان هذه 
الزيارة تهدف ايضا الى االستفادة 
من اخلبرات العاملية ملواكبة خطة 
وزارة الصحة للتقدم في اداء العمل 
في املستشفيات، حيث متت مناقشة 
بعض حاالت املرضى الصعبة ألخذ 
رأيه في طريقة العالج املزمع بدؤها 
لهم، وقد اشاد بأداء الوحدة وبن 
انه ايضا ف���ي مركزهم في املانيا 
التي  يواجهون بعض احل���االت 
يصعب عالجها وهي متاثل احلاالت 

السفيرة ندى يافي و د.باسكال بورتيم و د. صالح فياز خالل التجمع الطبي

)أسامة أبوعطية( د.حازم الرميح ود.ماجدة اليتامى ود.كالوس بولر متحدثن خالل املؤمتر الصحافي 

املكيمي وأسد يدعوان حلماية األطباء
أولوي����ات املجل����س وإص����دار 
التشريع املناسب حلماية األطباء 
من االعتداءات عليهم أثناء تأدية 
عملهم ملا قد تؤدي إليه مثل هذه 
احلوادث من سلبيات قد تؤثر 
على تنفيذ خطط وبرامج اإلصالح 
الصحي والتنمية الشاملة. من 
جانبه طالب رئيس جمعية أطباء 
الكويتية د.أحمد أسد  األسنان 
اجلهات األمنية املختصة بإلقاء 
القبض على الشخص الذي اعتدى 

على الطبيب أمس األول، معربا 
عن أمله ف����ي القضاء الكويتي 
التخاذ االجراءات الصارمة بحقه، 
مؤك����دا ان اجلمعية لن تتهاون 
في حماية األطب����اء، مبختلف 

تخصصاتهم وشرائحهم.
حنان عبدالمعبود  ٭

أبدى رئي����س مجلس إدارة 
الكويتية  الطبي����ة  اجلمعي����ة 
د.علي املكيمي استنكاره لالعتداء 
الذي تعرض له أحد األطباء من 
أعضاء اجلمعية أثناء تأدية عمله 
مبنطقة اجلهراء الصحية، مبينا 
أن مثل هذه التصرفات الفردية 
والسلوكيات غير الالئقة تعتبر 
غريبة ودخيل����ة على املجتمع 

الكويتي األصيل.
وقال املكيمي في بيان له أمس 
»ان مجلس األمة كان قد تبنى 
في دور االنعقاد السابق إصدار 
تشريع خاص حلماية األطباء 
أثناء تأدية مهامهم اإلنس����انية 
وتغليظ العقوبات على حاالت 
االعتداء على األطباء والعاملن 
بالرعاي����ة الصحية أثناء تأدية 
عملهم إال أن حل املجلس السابق 
أدى إلى تأخير صدور مشروع 
القان����ون املقترح، داعيا رئيس 
الس����عدون  مجلس األمة أحمد 
واألعض����اء باملجلس إلى وضع 
د.أحمد أسدهذا املوض����وع املهم على قائمة  د.علي املكيمي

كشف استشاري األذن واالنف 
واحلنج����رة، رئي����س القس����م في 
مستشفى زين د.خالد العبد الهادي 
عن اج����راء مجموعة من العمليات 
اجلراحي����ة التخصصية في مجال 
جراحة االنف واجليوب االنفية من 
قبل الطبيب الزائر البروفيس����ور 
س����انديب الق����ادم م����ن بريطانيا، 
القيام  ضمن خطة متكاملة تشمل 
بنواح����ي تعليمية وعالجية. وقال 
العبد الهادي في تصريح له »بدأنا 
القيام بفعالية تعليمية موجهة بشكل 
خاص ألطباء البورد الكويتي وجميع 
االطباء املمارسن وتشمل تقدمي آخر 
املستجدات والتطورات العلمية في 
جراحة االنف واجليوب وعرض بعض 
النواحي االساس����ية لهذه اجلراحة، 
مبينا أن برنامج الزيارة يتضمن اجراء 
استش����ارات طبية للحاالت النادرة 
واملعقدة للمرضى الذين يعانون من 
مش����اكل تتعلق باالنف واجليوب، 
وإبداء الرأي وطلب االس����تقصاءات 
والفحوصات االزمة ومناقشة اخلطط 
العالجية املناسبة مع باقي االطباء 
في جلس����ات علمية بهدف التوصل 
للعالج املناس����ب، باالضافة للقيام 
مبجموعة م����ن العمليات اجلراحية 
التخصصي����ة للحاالت التي حتتاج 
للجراحة وذلك على مدى أربعة ايام 
متتالية. وأوض����ح أن هذه الزيارة 
نظمت لتكون مع بداية شهر مارس 
عل����ى أن يتبعها زي����ارات متعددة 
لكوكبة من االستشارين في مختلف 
املجاالت الفرعية التخصصية التابعة 
المراض االن����ف واالذن واحلنجرة 
وذلك في اطار خطة وزارة الصحة من 
اجل رفع مستوى وحتسن اخلدمات 
الصحية املقدمة من قبل املستشفيات 

التخصصية التابعة للوزارة
حنان عبدالمعبود  ٭

بروفيسور زائر
يجري جراحات

في »اجليوب األنفية«

د.خالد العبد الهادي


