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القطان: مؤشرات 
املرض باتت تأخذ 

مساراً وبائياً

بن نخي: السكري 
يؤثر على األوعية 
الدموية واألعصاب

الضاحي: ضرورة 
وضع خطط 

مناسبة ملواجهة 
السكري

خالل ندوة جمعت نخبة من أطباء معهد دسمان في ديوان القطان

بهبهاني: أكثر من 300 ألف مواطن مصاب بالسكري 
والكويت الثالثة خليجياً والتاسعة عاملياً في اإلصابة باملرض

قسم األشعة في مستشفى 
مبارك الكبير د.عبداحملسن 
بن نخي بأن تخصص األشعة 
يعد من اهم االختصاصات 
بالنس���بة ملرض السكري، 
الس���كري  ان  الى  مش���يرا 
يؤثر على األوعية الدموية، 
والتي م���ن املمكن ان تؤثر 
على األعصاب، وتؤدي الى 
إصابات بالق���دم في بعض 
األحي���ان، منوه���ا بوجود 
مختبرات في معهد دسمان 
يت���م التعرف م���ن خاللها 
على حجم اإلصابة باألوعية 
الدموية، ومن ثم توسعتها 
قبل اللجوء للبتر في بعض 
احلاالت، مبينا وجود األشعة 
املقطعية في املعهد وجهاز 
الرنني املغناطيسي، ملنع أي 
مضاعفات ألعضاء اجلسم.

وقال الوزير السابق علي 
التركيز  انه يجب  املوس����ى 
الوقاي����ة والتي تعتبر  على 
خيرا من العالج، موضحا ان 
مجلس الوزراء مطالب بدور 
اكبر للتصدي ملرض السكري، 
ونشر الوعي، حيث ان التوجه 
الوقائي ضروري للسياسة 
العامة، حلماي����ة املواطنني، 

الى  الس����يما االطفال، داعيا 
وج����ود بروتوك����ول تعاون 
اكثر من  ملعاجلة السكر بني 
جهة على ان يعتمد ويفرض 
املباش����ر  االلتزام والفحص 

للمريض.
من جانب����ه، قال صاحب 
القطان ان  الديوانية حسني 
مؤش����رات مرض الس����كري 
باتت تأخذ مس����ارا وبائيا، 
ال����ى مضاعفاته  باإلضاف����ة 
ف����ي حال مت إهم����ال العالج، 
الى أهمية االكتشاف  مشيرا 
املبكر للمرض والتعامل معه 
كصديق، وعالجه في مراحله 
االول����ى وتوعي����ة املريض 
العالج فيما  لتسهيل عملية 
بع����د، موضحا أن الكثير من 
االطباء يحرصون على اتباع 
املريض جلداول تنظم العمل 
اليومي، وحتويله الى سلوك 
روتيني جديد يستمر عليه 
الفرد في األيام املقبلة، مثمنا 
اجلهود التي يبذلها املسؤولون 
في معهد دس����مان للسكري، 
والبحوث التي يتم إجراؤها 
للوصول الى آخر التطورات 
الطبية عن مرض الس����كري 

وطرق عالجه.

الرياض����ة، علم����ا ان املرض 
يصيب جميع االعمار، باالضافة 
الى ضرورة اجراء الفحوصات 
املبكرة قبل االصابة باملرض، 
كما ان السكري يكون مصاحبا 
للضغط والكوليسترول في 
أغلب احلاالت، مس����تعرضا 
أهمية فح����ص القدم وقاعها 
من احلب����وب أو تغير اللون 
وجتنب االصابة بالغرغرينا 
بقدر اإلم����كان، وأفاد بأنه مت 
اس����تحداث عي����ادات ملا قبل 
االصابة بالسكري في منطقة 
العاصمة الصحية، مشددا على 
الرياضة  ضرورة ممارس����ة 
وتقلي����ل تن����اول املأكوالت، 
مبينا ان دواء الكلوموفاج من 
أهم األدوية لعالج ما يسمى 
التي  مبقاوم����ة األنس����ولني 
حتصل بسبب السمنة، الفتا 
الى ضرورة استعماله بانتظام 
وإال فقد تأثيره، مبينا ان هذا 
الدواء األساسي،  الدواء يعد 
وأول خيار ملرض النوع الثاني 
للسكري، كما ان هذا الدواء ال 
يسبب فشال أو ضعفا بالكلى 

كما يشاع.
من ناحيته، أفاد استشاري 
األشعة التشخيصية ورئيس 
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كشف مدير معهد دسمان 
للسكري د.كاظم بهبهاني عن 
إجمالي املصابني من املواطنني 
مبرض السكر، والذي بلغ ما 
ال����� 300 ألف مواطن  يفوق 
الى وجود  تقريبا، مش����يرا 
نوعني من املرض، مش����يرا 
الى  أن النوع الثاني يصيب 
االطفال مم����ن هم اقل من 10 
سنوات، والذين يستخدمون 
اإلب����ر كعالج له����ذا املرض، 
وهو م����ا يؤثر على صحتهم 

مستقبال.
وأك����د بهبهان����ي خ����الل 
استضافة ديوان حسني القطان 
لنخبة من االطباء في معهد 
دسمان للسكري مساء امس 
االول ان الكويت حتتل املرتبة 
الثالثة على مستوى اخلليج، 
والتاس����عة عامليا من حيث 
االصابة بالسكري، مشددا على 
ان قلة احلركة والسمنة  سبب 
رئيسي باالصابة باملرض، الفتا 
الى ان املعهد اصبح مشهود له 
بالكفاءة على مستوى الوطن 

العربي.
بدوره، قال استش����اري 
الغدد الصماء والسكري في 
مستشفى مبارك الكبير د.وليد 
الضاحي ان مرض السكري 
يسبب أحيانا البتر والعجز 
اجلنسي أو العمى، كاشفا في 
الوقت ذاته عن نسبة االطفال 
حديثي الوالدة والذين يكونون 
معرضني لالصابة بالسكري، 

اذ تبلغ 30% تقريبا.
وأض����اف ان املس����ؤولني 
مطالبون بضرورة بناء مناطق 
صحية حديثه، باالضافة الى 
ضرورة سن تشريعات لتحديد 
أوجه املدن الصحية ووضع 
خطط مناسبة ملواجهة مرض 
السكري، مؤكدا أهمية ممارسة 

قياس ضغط الدم ألحد رواد الديوانية خالل الندوةحسني القطان يلقي كلمته

د.كاظم بهبهاني متحدثاد.كاظم بهبهاني ود.وليد الضاحي ود.عبد احملسن بن نخي وصاحب الديوانية حسني القطان      )محمد خلوصي(

العروض لدراستها ومن ثم تتخذ 
اإلجراءات حتى يتم توقيع العقد، 
وأن شاء اهلل س����يتم التوقيع 
خالل 2014، وامليزانية املعتمدة 
من وزارة املالي����ة تقريبا 900 

مليون دينار.
من جانبها قالت مهندس����ة 
املشروع منال العطار أن معهد 
الدراس����ات القضائية يعد أحد 
أن  إلى  الكويت، مشيرة  معالم 
كلفته وصلت إل����ى 13 مليونا 
و530 ألف دينار، مؤكده أنه في 
الوقت احلالي يجري العمل على 
إنهاء املالحظات األخيرة متهيدا 
الفترة  لتسليم املشروع خالل 
القليلة املقبلة، كاش����فة عن أن 
نسبة اإلجناز تخطت 98% من 

إجمالي األعمال.

اخلاصة بكلفة 57 مليون و741 
الف و880 دينارا، ومشروع مبنى 
كلية الشرطة بقيمة 45 مليون 
دينار، ومش����روع مبنى وزارة 
األوقاف والش����ؤون االسالمية 
بكلفة 38 مليون و606 آالف و887 
دينارا، موضحا أن أهم املعوقات 
القطاع تتمثل في  التي تواجه 
الدورة املستندية ونحن دائما 
ما نسلط الضوء عليها، ونسعى 
إلى حل تلك املشاكل، أو رفعها 
إلى السلطة املختصة في الوزارة 

حللها.
وح����ول مش����روع مبن����ى 
املط����ار »2« ، ق����ال: مت اإلعالن 
ع����ن املناقص����ة أول من أمس، 
وم����دة الط����رح س����تكون 120 
يوما، وسوف تستقبل الوزارة 

دينار للتنفيذ ويقام على مساحة 
300 الف متر مربع غرب منطقة 

العيون.
ال����ى عدة  واش����ار األذينة 
مش����اريع في مرحل����ة الطرح 
ومنها مبنى االدارة العامة لالدلة 
اجلنائية بكلفة 70 مليون دينار 
في جنوب السرة، ومبنى املطار 
بكلفة تقديرية بلغت 900 مليون 

دينار.
واشار الى ان املشاريع التي 
التنفيذ ومنه����ا املرحلة  حتت 
الثانية من مستشفى جابر االحمد 
بكلفة نح����و 304 ماليني دينار 
الرئيسي  السرة واملقر  جنوب 
التربية  لدي����وان ع����ام وزارة 
بتكلفة 76 ملي����ون و800 الف 
دينار ومشروع معسكر القوات 

الف دين����ار للتصمي����م و418 
مليون دينار للتنفيذ ويشتمل 
على ثالث����ة مباني في العقيلة 
واجلهراء وحولي، موضحا ان 
مشروع مبنى قصر العدل اجلديد 
بكلفة 3 ماليني و461 الف دينار 
للتصميم و150 مليون للتنفيذ 
ويقام على مساحة 8 آالف متر 
مربع مقابل قصر العدل احلالي، 
العامة  ومشروع مبنى االدارة 
لنظم املعلومات بكلفة 772 الف 
و981 دينارا للتصميم و93 مليون 
و154 الف دينار للتنفيذ ويقام 
على مساحة نحو 49 ألف متر 
مربع في منطقة جنوب السرة، 
ومشروع مجمع وزارات خلدمة 
املنطقة الشمالية بكلفة 756 الف 
دين����ار للتصميم و335 مليون 

ولفت الى ان هناك مشروع 
مجمع مستش����فى الشرطة في 
منطقة الصباح الصحية بكلفة 
اجمالية للتصميم بلغت مليون 
و924 الف دينار وكلفة تقديرية 
150 مليون دين����ار ويقام على 
مساحة 90 الف متر مربع في حني 
سيكون هناك مشروع آخر هو 
مشروع مستشفى الشرطة بكلفة 
780 الف دينار للتصميم و46 
مليون دينار للتنفيذ ويقام على 
مساحة 33 الف و735 مترا مربعا 
في منطقة الصليبية، وجميعهم 
في مرحلة ما قب����ل التصميم، 
موضحا ان هناك ايضا مشروعات 
في مرحلة التصميم منها مجمع 
مدارس التربية اخلاصة لوزارة 
التربي����ة بكلفة 4 ماليني و462 

و170 ملي����ون دين����ار للتنفيذ 
ومبساحة 180 الف و750 مترا 

مربعا في منطقة الصليبية.

فرج ناصر

أعلن وكيل وزارة األشغال 
العامة لقطاع املشاريع االنشائية 
م.طالل األذينة ان لدى القطاع 
77 مشروعا في مراحل ما قبل 
التصمي����م والتصميم والطرح 
والتنفيذ بقيمة اجمالية بلغت 
مليار و949 مليون دينار ل� 22 

جهة حكومية.
وقال األذينة خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقد صباح امس 
في مقر مشروع معهد الدراسات 
القضائية ان مشاريع القطاع من 
حيث التكلفة االعلى هو مشروع 
مجمع املؤسس����ات االصالحية 
لوزارة الداخلية بكلفة 5 ماليني 
ونحو 556 الف دينار للتصميم 

م. طالل االذينة متحدثا خالل املؤمتر الصحافي

خالل مؤمتر صحافي على هامش تفقده ملشروع معهد الدراسات القضائية

طالل األذينة: 77 مشروعا بقيمة مليار و949 مليونا
في مراحل التصميم والطرح والتنفيذ لـ 22 جهة حكومية

»الغولف« و»السكوتر« والدراجات النارية في »الطوارئ الطبية« قريباً
عبدالكريم العبداهلل

تتجه وزارة الصحة قريبا 
ال���ى إدخال آلي���ات جديدة 
الى س���لك الطوارئ الطبية 
ممثل���ة بس���يارات الغولف 
- الس���كوتر - الدراج���ات 
النارية الستخدامها إلسعاف 
املصاب���ني وتق���دمي افضل 
عناية طبي���ة طارئة حلني 
وصول س���يارات اإلسعاف 
ف���ي املجمع���ات التجارية، 
وفي املناسبات مثل االعياد 

الوطنية واملؤمترات. 
وذكرت مصادر صحية 
رفيعة املستوى في تصريح ل� 
»األنباء« أن هذا يأتي لتطوير 
أنظمة الطوارئ الطبية لتذليل 
كل العقب���ات الت���ي تواجه 
املسعفني للوصول الى مواقع 
الهدف، وسرعة االنقاذ بأحدث 
الوس���ائل املعتمدة، وتقدمي 
افض���ل عناي���ة طبية حلني 
وصول س���يارات اإلسعاف 
اجلديدة، والتي يبلغ عددها 
129 سيارة إسعاف موزعة 

على 117 سيارة إسعاف عادية 
من نوع أوروبي، و12 سيارة 
إس���عاف »عناي���ة مركزة«، 
والتي تعتبر سيارات فائقة 

األمان.
وبينت املصادر أن الوزارة 
تتجه خالل طرح املناقصات 
ال���ى االس���تعانة  املقبل���ة 
بسيارات إسعاف من النوع 
األوروبي، وذلك لتبيان حسن 
استخدامها كسيارات إسعاف، 
الى  الوقت ذاته  مشيرة في 
أن»الصحة« تتجه الى توفير 

س���يارات من نوع »جيب« 
للمسؤولني في إدارة الطوارئ 
الطبية الس���تخدامها إلدارة 
االحداث الكبيرة مثل احلرائق 
الكبيرة وغيرها  واحلوادث 
الطوارئ،  وتطبيق خط���ة 
فضال عن إدخال س���يارات 
لإلمداد الطبي مجهزة لتزويد 
املسعفني باملستلزمات الالزمة 
أوق���ات الطوارئ مثل خيام 
اإلخالء واألدوية واألجهزة 
واملواد االستهالكية، مؤكدة 
عل���ى أن حتديث أس���طول 

س���يارات اإلس���عاف يسير 
جنبا إلى جنب مع مشروع 
اإلسعاف اجلوي والذي هو 

في طور التنفيذ.
وكشفت املصادر عن خطة 
إلرسال عشرات الفنيني إلى 
إحدى الدول املتقدمة الكتساب 
اخلبرات والتدريب على احدث 
الطرق في مجال اإلس���عاف 
ونقلها الى البالد، وذلك في 
س���ياق التسابق العاملي في 
هذا املضمار لتطوير خدمات 

اإلسعاف.

بالكوي����ت واللجن����ة الوطنية 
الكويتي����ة للتربي����ة والعلوم 
والثقافة لليونسكو وجمعيات 
النفع العام ومؤسسات املجتمع 
املدني ووزارة اإلعالم ووزارة 
األوق����اف  ووزارة  التربي����ة 
والشؤون اإلسالمية والصحة 
املدرس����ية وجامع����ة الكويت 
العام����ة للتعلي����م  والهيئ����ة 
التطبيقي والتدريب ووزارات 
الدولة األخرى،  ومؤسس����ات 
اللجنة على  وأكدت مناقشات 
أهمية توافق خططها اإلعالمية 
العاملية  م����ع االس����تراتيجية 
للتصدي لإليدز وقرارات األمم 
املتحدة ومنظمة الصحة العاملية 

للوقاية والتصدي لإليدز.
إدارة  أكد مدي����ر  ب����دوره، 
العالقات العامة واإلعالم بوزارة 
الصحة ورئيس اللجنة فيصل 
الدوس����ري أن اللجنة وضعت 
رؤية طموح لالس����تفادة من 
التي حتققت خالل  اإلجنازات 
الس����نوات الس����ابقة لتطوير 
املب����ادرات والبرامج اإلعالمية 

جلنة التوعية واإلعالم اختارت الدوسري رئيساً والشومر مقرراً

»الصحة«: توافق خططنا اإلعالمية
مع املقررات الدولية للتصدي لـ »اإليدز«

تعديل مسمى مساعد مدير اإلسعاف 
بالطوارئ إلى مراقب اإلسعاف

بالتعاون مع وس����ائل اإلعالم 
املختلفة، وسائل اإلعالم احلديثة 
والتواص����ل االجتماعي إلعداد 
البرام����ج اإلعالمية  وتنفي����ذ 

املناسبة.
من ناحيتها، أفادت رئيسة 
اإلي����دز واإلحصاءات  مكت����ب 
اللجنة  واملعلومات ومق����ررة 
التوعية  الش����ومر بأن  د.هند 
هي أس����اس الوقاي����ة، مؤكدة 
عل����ى أهمية اخلطاب اإلعالمي 
الدقيق لنشر املفاهيم والرسائل 
املناس����بة للتوعية  اإلعالمية 
باإليدز وقد مت تخصيص موقع 
على »تويتر« للجنة للتواصل 
مع جميع أفراد املجتمع للتوعية 
بأحدث املستجدات مبا يخص 
مرض اإليدز والوقاية منه وهو 
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عقدت جلنة التوعية واإلعالم 
املنبثقة ع����ن اللجنة الوطنية 
الدائمة ملكافحة اإليدز اجتماعها 
األول بعد إعادة تشكيلها مبوجب 
القرار رق����م 2106 الصادر من 
وكيل ال����وزارة وذلك في مقر 
إدارة العالقات العامة واإلعالم 

بوزارة الصحة.
وتضم اللجنة في عضويتها 
العامة  العالق����ات  إدارة  مدير 
الدوس����ري  واإلع����الم فيصل 
ومدير إدارة الشؤون الصحية 
العريفان  للشرطة ود.فيصل 
الوطنية  العام للجنة  واألمني 
الكويتي����ة للتربي����ة والعلوم 
والثقافة )اليونس����كو( وعبد 
اللطيف البعيجان ممثل وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ود. س����ليمان الدري����ع وممثل 
ع����ن وزارة التربية ممثل عن 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
بالكوي����ت )UNDP( وس����حر 
الشوا ورئيس����ة مكتب اإليدز 
واإلحصاءات واملعلومات د.هند 
الشومر وممثل عن وزارة اإلعالم 
وجواد دشتي وإميان أحمد من 
مكتب الوكيل املساعد لشؤون 
الصحة العامة، واختارت اللجنة 
باإلجماع فيصل الدوسري رئيسا 

ود.هند الشومر مقررا.
اللجن����ة مبراجعة  وقامت 
االستراتيجية اإلعالمية واخلطط 
وبرامج التوعية ملتابعة تنفيذها 
بع����د اعتماده����ا بالتعاون مع 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
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عدل وزير الصحة الشيخ محمد العبداهلل 
مسمى مساعد املدير لشؤون اإلسعاف في إدارة 
الطوارئ الطبية إلى مسمى مراقب اإلسعاف، 
وجعل تبعيته مباشرة إلى مدير اإلدارة، وتختص 
هذه املراقبة بذات االختصاصات الواردة بالقرار 

الوزاري رقم 521 لسنة 1984.
وحددت وزارة الصحة األقسام التي تتبع 

مراقب���ة اإلس���عاف، وهي: »قس���م العمليات 
- التجهيزات الطبية - قس���م اإلس���عاف - 

الالسلكي«.
وأصدرت وزارة الصحة ممثلة في وكيلها 
د.خالد السهالوي قرارين، األول يقضي بندب 
أحمد صالح محمد بوعركي إلى وظيفة مراقب 
اإلسعاف في إدارة الطوارئ الطبية، وندب جاسم 
ياسني جاسم الفودري لوظيفة مراقب خدمات 

اإلسعاف في إدارة الطوارئ الطبية.

د.هند الشومر

أهمها هرمون كوليسستوكينني 
الذي يفرز عند وجود الدهون 
في االثنا عشري ويؤدي إلى 
انقباض امل���رارة الصفراوية 
وارتخاء صمام اودي املوجود 
في األمعاء الدقيقة في االثنا 

عشري.
وأضاف أن املريض يشتكي 
اليمنى من  آالما في اجله���ة 
الغذاء  البط���ن بعد تن���اول 
الغني بالدهن، وقد يصاحب 
الش���عور بالغثي���ان،  اآلالم 
وأحيانا ميتد األلم إلى الكتف 

اليمنى.
بالق���ول: تعالج  واختتم 
حصوات امل���رارة عن طريق 
امل���رارة الصفراوية  إزال���ة 
جراحيا عن طريق املنظار من 
أربع فتحات في جدار  خالل 
الفتحة  البطن يصل ط���ول 
من نصف إلى واحد سم وقد 

الدهام: املرأة األكثر إصابة باملرارة
واملنظار أفضل طريق الستئصالها دون مضاعفات

جترى من خالل ثالث فتحات 
وينصح املريض عند ظهور 
أعراض املرارة بإزالتها جتنبا 

للمضاعفات.
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أكد استش���اري اجلراحة 
العامة في مستش���فى مبارك 
الكبير د.علي الدهام ان عملية 
إزالة امل���رارة الصفراوية من 
أكثر اجلراحات ش���يوعا في 
الى  الكويت والعال���م، الفتا 
إجراء أكثر من نصف مليون 
عملية ف���ي الواليات املتحدة 

وحدها سنويا.
وأوضح الدهام في تصريح 
له ان التهاب املرارة الصفراوية 
يصيب النساء أكثر من الرجال، 
مبينا أن املعدالت بنس���بة 1 
إلى 3 في الكويت وان املرارة 
الصفراوية عبارة عن كيس 
لتجميع وتركي���ز العصارة 
الصفراوية التي يفرزها الكبد، 
وهناك هرمونات تتحكم في 
د.علي الدهاموظيفة املرارة الصفراوية من 

فيصل الدوسري 


