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سنتابع تطبيق مشروع املسنني والـ»كول سنتر«.. وجلنة لوضع مواصفات سيارات اإلسعاف

الهيفي لـ»األنباء«: مستمرون في اجلوالت التفقدية على مرافق الصحة  
للحرص على تقدمي أفضل خدمة للمواطنني واملقيمني

الشومر: دراساتنا عن »الدرقية« تدرس في »هارفارد ميديكال سكول«

أكد وزي���ر الصحة د.محمد 
الهيفي اس���تمرارية اجلوالت 
التفقدية للمستشفيات والتي 
بدأها في مستشفى الفروانية، 
مشيرا إلى ان اجلوالت األخرى 
ستشمل أيضا املراكز التخصصية 
ومراكز الرعاية الصحية األولية 
للوقوف واالطالع على مجرى 
تقدمي اخلدمات الصحية املقدمة، 
ورص���د أي مواط���ن للخل���ل 

وعالجها.
ف���ي تصريح خاص  وذكر 
ل�»األنب���اء« ان الهدف من هذه 
الزي���ارات هو تلم���س معاناة 
املواطن���ني واملقيمني في تلقي 

من جانبه، ضم وكيل وزارة 
الصحة د.خالد السهالوي مراقب 
مركز التدريب في إدارة الطوارئ 
الطبية منذر اجلالهمة الى جلنة 
تنفيذ أعمال مراكز اإلسعاف، 
كما مت ضم مدير إدارة الصحة 
الهويدي  املدرسية د.ابتس���ام 
اللجنة املشتركة  إلى عضوية 
بني وزارتي الصحة والتربية 
لوض���ع آلية تطبي���ق مبادرة 
التعاون حول تطبيق  مجلس 
كتاب حقائق احلياة في مدارس 

وزارة التربية.

 ٭عبدالكريم العبداهلل

سنتر 151« الستقبال شكاوى 
املراجعني وغيرها، باإلضافة الى 
العمل على قدم وساق مع قياديي 
الوزارة ب���روح الفريق الواحد 
لتقدمي أفضل خدمة للمراجعني 
وتطوير املنظومة الصحية في 

البالد.
من جهة أخرى، شكلت وزارة 
الصحة جلنة لوضع املواصفات 
األساسية لسيارات اإلسعاف 
للسنة املالية 2014/2013 برئاسة 
الطبية  الط���وارئ  إدارة  مدير 
د.فيصل الغامن، حيث تختص 
اللجنة بوضع آخر املواصفات 

لسيارات اإلسعاف.

اخلدم���ة الصحي���ة ومعرف���ة 
متطلباتهم واعادة كسب ثقتهم 
باخلدمات املقدمة، عالوة على 
القص���ور، والنهوض  ع���الج 
باخلدمة الصحية، باإلضافة الى 
حل املشاكل اإلدارية والتنظيمية 
لتقدمي أفضل خدمة للمواطنني 

واملقيمني.
وأش���ار د.الهيف���ي الى انه 
سيتابع تطبيق مشروع البرنامج 
الوطني لرعاية املسنني، مشددا 
على حرصه لتقدمي أفضل خدمة 
له���م وإعطائه���م األولوية في 
اخلدمات، ع���الوة على متابعة 
تفعيل مش���روع خدمة »كول 

كشف األستاذ املشارك بقسم 
الباطنة بكلية الطب في جامعة 
الكويت واستش���اري أمراض 
الغدد الصماء مبستشفى مبارك 
الكبير، د.كمال الش���ومر، عن 
وجود طفرة كبيرة في مجال 
الدراس���ات بالكويت، مشيرا 
الى اجراء عدد من الدراس���ات 
اجلديدة التي تت���م بني كلية 
الطب ووح���دة الغدد الصماء 

في مستشفى مبارك.
وقال الشومر في تصريح 
ل���ه »ان الدراس���ات تتعل���ق 
بالكثير من األمور أحدها في 
هشاش���ة العظام، واآلخر في 
نق���ص ڤيتام���ني »د« وكذلك 
في جانب فرط نش���اط الغدة 
الى ان بعض  الدرقية، ولفت 

واملتدربني ليسوا من الكويت 
فقط وإمنا هناك طلبة يحضرون 
من اخلارج من اخلليج واملناطق 

األخرى.
الى أهمية توفير  وأش���ار 
االحتياجات لتس���هيل س���ير 
العمل، مثمنا ما تقوم به الوزارة 
وإدارة املستش���فى من توفير 
جميع االحتياجات، باالضافة 
إلى التخطيط لعمل توس���عة 
باملكان مم���ا سيس���هل معه 
تقريب املواعيد وقلة االزدحام، 
وبالتالي تقدمي خدمة مميزة 
للمرضى، واختتم معربا عن 
امله بعمل مراكز متخصصة 

في كل مكان.

 ٭حنان عبدالمعبود

ومرض السكر من النوع األول 
والثاني.

وأشاد الشومر في تصريحه 
التي  التوس���عية  باخلطوات 
تق���وم به���ا وزارة الصح���ة 
باملستش���فيات واملراك�������ز 
الصحية واألقس���ام املختلفة، 
مش���يرا الى ان للغدد الصماء 
نصيبا منها لتس���هيل العمل، 
وقال »سيكون هناك توسعة 
الفحوصات  مكانية الج���راء 
االساسية، وعيادات اكثر، ولفت 
الى ان الفترة االخيرة شهدت 
زيارات خلبراء من أميركا وكندا 
وبريطانيا، ما يجعل الوحدة 
من الوحدات الكبيرة في احلجم 
النوعي والعملي، واضاف »من 
اجليد أيضا أن الطلبة الدارسني 

الدراسات مت نشرها في  هذه 
دوريات عاملية، مبينا ان دراسة 
هشاشة العظام نشرت مبجالت 
طبية عاملية، واضاف ان هذه 
الدراسة اجريت على اكثر من 
900 شخص وتعتبر أول دراسة 
تعطي نسب حدوث املرض في 
الكويت للنساء من عمر 47 عاما 
فما فوق، من النس���اء الالتي 

انقطع عنهن الطمث.
واوضح ان الدراسة األخرى 
لهذا العام 2012 نشرت في كتاب 
يتم تدريسه حاليا في »هارفارد 
ميديكال سكول« وهو عن الغدة 
الدرقية وأسبابها، بينما الدراسة 
الثالثة عن ڤيتامني »د« وأهميته 
وعالقته باألمراض األخرى ومن 
العظام  بينها مرض هشاشة 

د.محمد الهيفي

د.كمال الشومر

من جهته����ا، أعلنت مديرة 
إدارة تعزي����ز الصحة د.عبير 
البحوه بدء استعدادات اإلدارة 
بالتعاون مع جمعية القلب لعمل 
محاضرات توعوية عن مخاطر 
أمراض القلب والتي تعد السبب 

األول للوفاة في الكويت.
وطالبت البحوه في تصريح 
صحاف����ي له����ا ام����س قياديي 
ومسؤولي الصحة بدعم عيادات 
التي مت إنشاؤها في  األصحاء 
املناطق الصحية، الفتة الى ان 
هذه العيادات حتتاج إلى الدعم 
والتوعية نظرا لضعف اإلقبال 
عليها عل����ى الرغم من أهميتها 
الش����ديدة في الكش����ف املبكر 
عن األم����راض وخاصة مرض 
الس����رطان واألمراض املزمنة 

األخرى.
 ٭ عبدالكريم العبداهلل

البويضة امللقحة في فترة ما قبل 
االنغراس ليخرج الطفل سليما 
معافى، نظرا لكون الفحص يتم 
في فترة ما قبل االنغراس ومن ثم 
تغرس بويضة ملقحة وسليمة، 
لتقر عني األم واألب بطفل سليم 

صحيا وعقليا.
وأك���دت العوض���ي ان هذا 
الفح���ص متت املوافق���ة عليه 
الفقه اإلسالمي  من قبل مجمع 
الس���عودية،  العربية  باململكة 
حيث بدأت هناك 6 مراكز بالعمل 
به، وفي الكويت سيكون مركز 
األمراض الوراثية هو الس���ابع 

على مستوى منطقة اخلليج.

وقت يعتبر مستش����فى مبارك 
الكبير أول مستشفى حكومي في 
الكويت أجرى عمليات السمنة 
منتص����ف تس����عينيات القرن 
املاضي وكانت البداية بعمليات 
التحزمي  التدبيس ثم عمليات 
ث����م عملية البالون ثم عمليات 
حتويل مجرى االمعاء وصوال 
الى عملي����ات التكميم املعمول 
به����ا اآلن. وذكر د.الش����رف ان 
مستشفى مبارك الكبير »يتمتع 
بخبرة طويلة في اجراء عمليات 
الكويت  السمنة على مستوى 
ومنطقة الشرق االوسط وهناك 
اآلف املرض����ى الذين مت اجراء 
الس����منة لهم بجميع  عمليات 

انواعها وطرقها في الكويت«.
وبني ان ورشة العمل الطبية 
التي ستنطلق غدا في مستشفى 
مبارك الكبير حتظى مبشاركة 
من س����لطنة عمان الش����قيقة 
وته����دف الى اظه����ار اجلوانب 
الفنية املتعلقة بعمليات تكميم 
املعدة باستخدام تقنية الدباسات 
الطبي����ة لالطب����اء املوجودين 
الكوي����ت والزائرين أيضا  في 
واالطالع على التقنيات الطبية 
التي يس����تخدمها قسم جراحة 
الهضمي واملناظير في  اجلهاز 
املستش����فى في مج����ال تكميم 
املعدة وجراحات السمنة. وقال 

أعلن عن صرف إضافي العيادات املسائية عن أكتوبر ونوفمبر

العصفور: افتتاح مركزي بهبهاني للخاليا اجلذعية 
وصباح األحمد للمسالك البولية مع األعياد الوطنية

العوضي لـ »األنباء«: العمل جار لتطبيق فحص 
البويضة امللقحة قبل االنغراس مطلع 2013

الشرف: الكويت األولى عامليًا في نسبة إجراء 
عمليات تكميم املعدة واإلصابة بالسمنة املفرطة

اخللف: عالج اجلانوفيا 
ملرضى السكر آمن للحوامل

أكدت الصيدالنية وفاء اخللف ان عقار اجلانوفيا 
»JANUVIA »jah - new – vee - ah ه���و عق���ار 
يستخدم لعالج حاالت السكري من النوع الثاني 
ويعمل على تخفيض نس���بة الس���كر بالدم عن 
طري���ق تثبيط إنزمي ال� DDP-4 باجلس���م ومن 
املمكن أن يوصف اجلانوفي���ا مع عقاقير أخرى 
للسكر كاإلنسلوين واملتفورمني ويفضل ملرضى 
السكر الذين يستخدمون عقار اجلانوفيا بااللتزام 
باحلمية الغذائية ملرضى السكر وممارسه الرياضة 
بش���كل منتظم. وقالت في تصريح صحافي ان 
اجلانوفيا يعمل على تقليل نس���به السكر بالدم 
عن طريق خفض إنتاج اجللوكوز بالكبد وزيادة 
إنتاج اإلنسلوين بعد تناول الوجبات والذي يعتبر 
خيارا جيدا ملرضى السكري الذين يعانون من زيادة 
في الوزن وذلك االعتبار من عقاقير داء السكري 
التي ال تس���بب زيادته في الوزن، على عكس ما 
هو مفهوم عنه أنه يسبب نقص في الوزن مؤكدة 
عدم ظهور أي دراسة حتى اآلن تدل على أن عقار 

اجلانوفيا له تأثير على وزن املريض.
وأوضحت اخللف أن عقار اجلانوفيا ال يسبب 
هبوطا حادا في نسبة السكر بالدم إال أن مريض 
السكر يجب عليه مراعاة الفحص املستمر لنسبة 
السكر خاصة بعد التعرض ألي جروح أو أمراض 
معدية ملا تسببه من ارتفاع في نسبة السكر بالدم، 
وأيض���ا مراعاة أخذ احليطة عند دمج نوعني من 

العالج ملرضى السكر مثل متفورمن واجلانوفيا معا 
ملا تسببه من هبوط في نسبة السكر بالدم.

وأكدت ان عقار اجلانوفيا من العقاقير اآلمنة 
للمرأة أثن���اء فترة احلمل، باالضافة الى انه آمن 
ايضا على مرضى الكلى، مشددة على االنتباه عند 
أخذ عقار اجلانوفيا ملا قد يسببه من مضاعفات 
لدى املرضى وقد يحتاجون إلى جرعة مخفضة.

وذكرت أن ثلث املرضى املصابني بداء السكري 
معرضون لإلصابة بأم���راض بالكلى، فمن املهم 
جدا على مريض السكر االنتباه ألعراض معينة 
كاإلجهاد والقيء أو وجود أي انتفاخات باألطراف 

وعمل فحوصات بشكل دوري ومنتظم.
وأش���ارت اخللف الى دراسة شهيرة أجريت 
ملقارنة عقار اجلانوفيا بعقار آخر ملرضى السكر 
)glipizide(، التي أوضحت أن نسبة اإلصابة بهبوط 
نسبة السكر بالدم كانت أقل عند استخدام اجلانوفيا 
)602%( مقارنة مبا أظهرته نتائج استخدام العقار 
اآلخر فقد كانت النسبة حوالي )17%(، باالضافة 
الى وجود دراسة أخرى أجريت على مرضى السكر 
وخصوصا املصابني بفش���ل وفي وظائف الكلى 
والتي أظهرت أنه مع استخدام عقار اجلانوفيا كانت 
نتائج فحص الهيموجلوبني )HbA1c( أقل بنسبة 
)-0.72%( مقارنة بالعقاقير األخرى )-%0.87(.

عبدالكريم العبداهلل  ٭

د.الشرف انه سيتم تخصيص 
يوم غد اخلميس للمرضى الذين 
سبق ان أجروا عمليات للسمنة 
مستخدمني الطرق القدمية من 
قبل ويرغب����ون اآلن في ازالة 
حزام املعدة واستبدالها بعملية 
التكميم احلديثة مبينا ان هذه 
العمليات تتطلب تقنية دقيقة 
وخب����رة كبيرة في اس����تخدام 
الدباسات الطبية وتقليل نسبة 
املضاعفات اجلانبية للعملية 

ومخاطرها.

أكد مدي����ر منطقة الصباح 
الصحية د.عادل العصفور توقعه 
أن يلتقي مديرو املناطق الصحية 
مع وزير الصحة د.محمد الهيفي 
األسبوع املقبل، وذلك ملناقشة 
أوض����اع ومتطلب����ات املناطق 
الصحية والتعرف على متطلبات 

وتعليمات الوزير جتاهها.
وقال العصفور في تصريح 
صحافي انه يتوقع افتتاح مركز 
بهبهاني للخاليا اجلذعية ومركز 
الصباح للمسالك البولية تزامنا 
مع األعياد الوطنية املقبلة، الفتا 
ال����ى البدء في أعمال توس����عة 
مستشفى الرازي منتصف يناير 
املقبل. وأعلن عن صرف إضافي 
العي����ادات املس����ائية مبنطقة 
الصباح الطبية لشهري اكتوبر 
ونوفمبر الفتا إلى ان هذه املبالغ 

تأخر صرفها مدة طويلة.

كشفت رئيسة مركز األمراض 
الوراثية د.صديقة العوضي ل� 
»األنباء« عن بدء تنفيذ فحص 
البويضة امللقحة قبل االنغراس، 
مبينة ان العمل بالوزارة يجري 
على قدم وساق لبدء العمل بهذا 

الفحص مطلع عام 2013.
وكانت العوضي قد اختصت 
»األنب���اء« من قبل باعتماد هذا 
الفحص والتجهي���ز لتنفيذه، 
مشيرة الى ان هذا الفحص يأتي 
في إطار احملاوالت املستمرة للحد 
من األمراض الوراثية التي تنتج 
من جني مصاب، حتى ميكن تالفي 
والدة أطفال معاقني، عبر فحص 

أك����د استش����اري اجلراحة 
العامة وجراحة اجلهاز الهضمي 
واملناظير في مستشفى مبارك 
الكبير د.خالد الشرف ان الكويت 
العالم تسجيال  أكثر دول  تعد 
ألرقام اج����راء عمليات تكميم 
املعدة قياسا بعدد السكان وذلك 
مبعدل يتراوح بني 5000 و6000 
عملية س����نويا وكذلك بنسبة 
االصابة بالس����منة املفرطة بني 
االطفال والكبار. وقال د.الشرف 
ل� »كونا« امس ان أمراض السمنة 
هي االكثر شيوعا حول العالم في 
الوقت الراهن وتسجل الكويت 
حاليا أعلى نسبة اصابة بتلك 
االم����راض عامليا وبعدد حاالت 
اجراء عمليات تكميم املعدة أيضا 

مقارنة بعدد السكان.
وأضاف ان مستشفى مبارك 
اليوم ورشة  الكبير س����ينظم 
عمل على مدى يومني، تختص 
بإجراء عدة عمليات للس����منة 
املفرطة بواسطة تكميم املعدة 
الطبية  باستخدام )الدباسات( 
وهي اح����دى التقنيات الطبية 
احلديث����ة التي تس����تخدم في 
الكويت بشكل واسع. وأوضح 
ان تقني����ة الدباس����ات الطبية 
التي توصل  الطرق  من أحدث 
اليه����ا العلم احلديث في مجال 
جراح����ة اجله����از الهضمي في 

د.عادل العصفور

د.صديقة العوضي

د.خالد الشرف


