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انتشار السمنة يدق 
ناقوس اخلطر 

في املنطقة محققًا 
نسبة مفزعة بـ %37

مشكلة البدانة تعد 
من التحديات الطبية 
األوسع انتشاراً حول 

العالم

ثلث األوالد بني عمر 
5 و20 عامًا مصابون 

بالسمنة وتصل 
لـ 50% لدى اإلناث 

الكويت وقطر 
من أعلى الدول 

مستوى في انتشار 
السمنة لدى األطفال 

والبالغني

نسبة قليلة ممن 
يعانون من السمنة 

يحافظون على 
تعليمات األطباء

ضرورة اتباع النصائح 
الطبية وممارسة 

الرياضة بانتظام

بدايــة، الســمنة تعتبر من 
التحديات التي يصعب حلها، 
االمثل  العــاج  ترى  فكيف 

لها؟
مــن  تعتبــر  الســمنة  ٭ 
التحديات الطبية األوســع 
انتشارا حول العالم، ويعاني 
منها ماليني البشــر، وأسوأ 
املترتبة  نتائجها املشكالت 
عليهــا مثل ارتفــاع ضغط 
الــدم، والســكري، والكثير 
من األمراض املتعلقة، وقد 
قســم األطباء الســمنة مبا 
يعرف مبؤشر كتلة اجلسم 
BMI وله دالالت معينة لكل 
قيمة تتم قراءتها فمثال: 5.١٨/ 
٢4.9، يدل ذلك على أن وزن 
الشخص طبيعي، بينما ٢5/ 
٢9.9 يدل على أن الشخص 
بــه وزن زائد، أما 3٠/ 34.9 
فيدل على وجود السمنة من 
درجة األولى، بينما 35/ 39.9 
فيعني أن الشخص يعاني 
من ســمنة الدرجة الثانية، 
وإذا زادت قراءة املؤشر عن 
الـ 4٠، فالشخص يعاني من 

سمنة عالية جدا.
وقــد ظهــرت الكثير من 
العالجات ملشــكلة السمنة 
بدايــة من نصائــح األطباء 
املتكــررة باتبــاع حميــة 
غذائية، مــرورا بالنصائح 
الطبية بضرورة ممارســة 
الرياضــة بانتظام، وصوال 
إلى التقنيات احلديثة التي 
أصبحت تســاهم مساهمة 

فعالة في عالج السمنة.

األســباب حلدوث  أهــم  ما 
السمنة؟

٭ األسباب كثيرة ومتعددة 
منهــا الوراثة، أو اخللل في 
اإلفرازات والهرمونات واملواد 
الكيميائية في اجلسم، اضافة 
الــى عــدد وحجــم اخلاليا 
الدهنية، وكذلــك قد تكون 
بســبب العوامــل البيئيــة 
واالجتماعيــة التي لها دور 
كبير أيضــا، كذلك العادات 
الغذائية السيئة واخلاطئة 
مثل عدم تناول اإلفطار، عدم 
توزيع الوجبات وتقسيمها 
بالشــكل الصحيــح، ومــن 
أسباب السمنة أيضا كثرة 
الطعــام والدهنيات  تناول 
واألطعمــة اجلاهــزة وقلة 

احلركة والنشاط.

ما الطــرق املتبعة حديثا في 
عاج السمنة؟

٭ تتعدد طرق عالج السمنة 
ومن اهمها احلمية الغذائية، 
وممارسة التمارين الرياضية 
وصوال إلى طرق ووســائل 
أخــرى مثــل األدويــة التي 
تؤخــذ عــن طريــق الفــم، 
والتي تســتخدم عــادة ملن 
يعاني من السمنة املفرطة، 

البروفيسور األميركي أكد أنها ال تتطلب سوى 10 دقائق وحتقق نسب جناح عالية تصل إلى %90

بونسي لـ »األنباء«: »أوبالون« احلل األمثل حملاربة »السمنة« دون جراحة

وكذلك ملن أصبحت السمنة 
تشكل خطرا عليهم، وليس 
ملن يعاني من زيادة طفيفة 
في الــوزن، وبالطبع يجب 
أن يصاحبها النظام الغذائي 
البدني  الصحيح والنشاط 
املالئم لكــي تعطي النتائج 
واآلثــار املطلوبــة، اال انــه 
يجب أن ننــوه الى العديد 
من املخاطــر الصحية التي 
قد تصاحب اســتعمالها لذا 
يفضل جعلها آخر اخليارات 

املتاحة.

أنواع األدوية
وتقسم األدوية املساعدة 
حســب طريقة عملهــا الى 
نوعني، نوع يعمل على منع 
امتصاص املواد الغذائية في 
الهضمية وتســريع  القناه 
إخراجها، ونوع آخر يعمل 
علــى التأثيــر علــى مراكز 
الشهية في الدماغ وتثبيطها.
العــالج  هنــاك  كذلــك 
باجلراحات ملشكلة السمنة 
ويتــم اللجــوء اليهــا كحل 
اخير وفي احلاالت املتقدمة 
والتي تصبح السمنة فيها 
تشكل خطرا كبيرا على حياة 

الشخص، ويكون فيها مؤشر 
كتلة اجلسم أعلى من 4٠ كغم 
م٢ مع اإلصابــة بواحد من 
األمراض املصاحبة للسمنة 
كالسكري أو أمراض القلب 

وغيرها.

جراحات السمنة 
وتقسم جراحات السمنة 
إلى أنواع عديدة، وبالطبع 
جميعهــا ال تخلو من اآلثار 
اجلانبية والسلبية العائدة 
على الصحة، ومنها عمليات 
ربــط املعــدة، وكذلك ربط 
املعــدة،  وقــص  الفكــني، 
وكذلك اســتئصال جزء من 
النســيج  األمعاء، وشــفط 
الدهني، وأخيرا اســتعمال 
بالون املعــدة، والذي حقق 
نتائج جيدة. وبحسب آخر 
الدراسات التي أجريت على 
العــالج بالتدخل اجلراحي 
على املرضى الذين يرغبون 
في إجراء عمليات السمنة فإن 
٨١% يخافون من مضاعفات ما 
بعد العملية، بينما ٧١% لديهم 
حتفظات على أمــان إجراء 
العملية، و٦3% يتخوفون من 
العمليات اجلراحية عموما.

ذكــرت أن »أوبالون« املعدة 
حقــق نتائــج جيــدة.. ها 

حدثتنا عنه؟
٭ التقنيات احلديثة والتي 
منها نظام »أوبالون« والذي 
يعتبــر مبنزلــة حــل غير 
جراحــي ملشــكلة الســمنة 
واملعتمــد من هيئــة الغذاء 
 ،»FDA« والــدواء األميركية
يعد التقنية األسرع حاليا، 
حيث إنها ال تتطلب ســوى 
١٠ دقائق فقط، وحتقق نسب 
جناح عالية تصل إلى %9٠ 
مع االلتزام باملتابعة اجليدة 
واتباع اإلرشادات الصحية.

ما هذه التقنية؟ وكيف تعمل 
باجلسم؟

٭ هذه التقنية تعتمد على 
3 بالونــات تؤخــذ بشــكل 
تدريجــي ومتكث في املعدة 
ملــدة ٦ أشــهر وبعدها تتم 
إزالتها جميعا، ويبلغ حجم 
نظام البالون املنفوخ بالكامل 
مــا يشــبه برتقالة صغيرة 

.)cc ٢5٠(

نظام »أوبالون« الذي حتدثت 
عنه ما درجة األمان به؟

٭ هذا النظام املتبع كثيرا في 
الدول املتقدمة وميتاز باألمان 
التام، والفاعلية األكيدة، كما 
أنه يحقق أعلى درجات راحة 
املريض، حيث إنه ال يحتاج 
إلــى جراحة، كمــا ان وزنه 
داخل املعدة فقط 3 غرامات، 
وال يحتاج إال لـ ١٠ دقائق فقط 
في التركيب، كما أنه معتمد 
من هيئــة األغذية واألدوية 
األميركية، ويســتعمل ملدة 
٦ أشــهر، وتقنيــة عملــه 
عبر كبســولة يتم ابتالعها 
وحتتوي علــى البالون من 
دون احلاجــة إلى التخدير، 
ويســهل مــلء البالون بعد 
ذلك بالغاز عن طريق أنبوب 
رفيع يتم إزالته بلطف بعد 
اإلجراء، تاركا البالون ممتلئا 
بالغاز، بعد ذلك يتم وضع 
بالونــني إضافيني تدريجيا 
حسب احلاجة على مدى 3 
أشــهر لتحقيق أقصى قدر 
من حتمل املريض، وتسهيل 

فقدان الوزن التدريجي.

اآلثار الجانبية
وماذا عن اآلثار اجلانبية لهذا 

النظام؟

٭ كانــت غالبيــة اآلثــار 
اجلانبية املبلغ عنها خفيفة 
ومتثلــت في آالم في البطن 
والغثيان، أما اآلثار اجلانبية 
األخرى فكانت أقل من %3، 
وهــو بذلــك نظــام شــديد 
األمان، ويبعد عن اجلراحة، 
واإلجــراءات  والتخديــر، 
الطبية الطويلة املعقدة التي 
التدخل اجلراحي  يحتاجها 

ملريض السمنة.

ها حدثتنا عن جناحات نظام 
»أوبالون« في فقد الوزن عبر 

دراسات؟
٭ حقق هذا النظام جناحا 
باهرا على مستوى الدراسات 
السريرية واســعة النطاق 
والتــي أجريــت علــى عدد 
كبير من املرضى، حيث مت 
عرض »أوبالون« على اختبار 
فقدان الوزن سريريا، وفقد 
املرضى ضعفي الوزن الذي 
فقدوه من النظــام الغذائي 
وممارسة التمارين الرياضية 
وحدها، كما أثبتت الدراسات 
النطــاق  ذات  الســريرية 
الواســع أنه بعــد وضع 3 
بالونــات مــن أوبالون ملدة 
٦ أشــهر أن ٨9% من معدل 
خسارة الوزن متت احملافظة 
عليه ملدة ٦ أشــهر إضافية 
بعد إزالة جميع البالونات، 
النتائج  وهو بذلك يحقــق 
األفضل خلسارة الوزن خالل 

٦ أشهر.

نصائح
ملن  توجهها  أخيــرة  كلمــة 
يعانــون مــن الســمنة في 

بادنا؟
٭ أقول لكل مرضى السمنة 
أن يبادروا في حل املشاكل 
التي تســبب زيــادة الوزن 
ومرض الســمنة في أسرع 
وقــت. وأنصــح كل الذيــن 
يشــكون في أن أجســادهم 
البدانــة أن  تتجــه نحــو 
إلــى مراجعــة  يســارعوا 
وأن  الغذائــي،  نظامهــم 
يتجهوا إلى النظام الغذائي 
الصحي، وممارسة التمارين 
الرياضيــة، وأن يتراجعوا 
عن أكل الوجبات السريعة، 
واملواد الغازية التي حتتوي 
على نسب عالية من السعرات 
احلرارية، والتي ال يستطيع 
اجلسم حرقها فتتجه مباشرة 
لتكوين الدهون، ودائما وأبدا 
ما نقول القول الشــهير إن 
الوقايــة خير مــن العالج، 
ومنع حدوث املشكلة خير 
من حلها بعد حدوثها، وعلى 
اإلنسان الذي يرى نفسه في 
بداية الطريق إلى السمنة، 
ويغير بســرعة في عاداته 
الغذائيــة، وأمتنى الصحة 

والعافية للجميع.

نظام »أوبالون« متوافر بالكويت..
آمن وفعال ومعتمد من »FDA« األميركية
قــال د.جيمي بونســي إن تقنية »أوبالــون« تقنية جديدة 
ومتطــورة دخلت حيز التنفيذ فــي الكويت واخلليج، وأن 
هذه التقنية آمنة وفعالة وســريعة، وال يستغرق تركيبها 
سوى ١٠ دقائق، وال حتتاج إلى تدخل جراحي، ومن ثم فهي 

تقلل من فترة مكوث املريض باملستشفى.
وأكد أن هذا النظام معتمد من هيئة األغذية واألدوية األميركية، 
كما أنه يستعمل ملدة ٦ أشهر، كذلك حتتوي الكبسولة التي 
تبتلع على البالون من دون احلاجة إلى التخدير، ويســهل 
مــلء البالون بعد ذلك بالغاز عــن طريق أنبوب رفيع تتم 
إزالتــه بلطف بعد اإلجــراء، تاركا البالــون ممتلئا بالغاز. 
بعد ذلك يتــم وضع بالونني إضافيــني تدريجيا على مدى 
3 أشــهر لتحقيق أقصى قدر من حتمل املريض، وتســهيل 

فقدان الوزن التدريجي.
وذكر أن اآلثار اجلانبية لهذا النظام تكاد ال تذكر، فهي تتمثل 
في أعراض خفيفة ومتثلت في آالم بالبطن والغثيان، مؤكدا 
أن اآلثــار اجلانبية األخــرى أقل من 3%، وهــو بذلك نظام 
شــديد األمان، ويبعد عن اجلراحة، والتخدير، واإلجراءات 
الطبيــة الطويلة املعقدة التي يحتاجهــا التدخل اجلراحي 

ملريض السمنة.
وبــني أن هــذا النظام قد حقق جناحا باهرا فعلى مســتوى 
الدراسات السريرية واسعة النطاق، والتي أجريت على عدد 
كبيــر من املرضى مت عرض »أوبالــون« على اختبار فقدان 
الوزن ســريريا، وفقد املرضى ضعفي الــوزن الذي فقدوه 

من النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية وحدها.
واختتم د.جيمي بونسي حديثه بالقول إن مثل هذه التقنيات 
احلديثة ساهمت في وجود حلول جذرية ألمراض السمنة، 
خاصة إنني أنصح الشريحة التي تالئم هذا النظام بسرعة 
البدء في استخدام »أوبالون«، نظرا لتحقيقه معدالت عالجية 

مرتفعة تقضي على البدانة، وتسرع الشفاء منها.

في زيارته األخيرة للكويت، أكد املدير الطبي جلراحة الســمنة في مستشفى تشي التذكاري بالواليات 
املتحدة األميركية، الرئيس السابق للجمعية األميركية للعمليات األيضية وجراحات السمنة البروفيسور 
د.جيمي بونســي، أن السمنة من أكثر املشكات الطبية شيوعا وانتشارا حول العالم، مبينا أنها احلالة 

التي تتراكم فيها الدهون الزائدة في اجلسم مبناطق معينة. 
وبني بونســي في لقاء اختص به »األنباء« ان السمنة تنتشــر عامليا بأرقام مخيفة، اال انها في منطقة 
الشرق األوسط واخلليج سجلت أرقاما مفزعة، الفتا الى أن الكويت وقطر من أعلى الدول مستوى في 
انتشار السمنة لدى األطفال والبالغني، مبينا أن الدراسات أشارت الى أن ثلث األوالد من عمر اخلمس 
إلى عشــر سنني مصابون بالسمنة، فيما ترتفع تلك النسبة لدى اإلناث بنفس السن لتقارب 50%، مما 

يستوجب ذلك دق ناقوس اخلطر، والعمل على إيجاد حلول جذرية لتقليل أو إنهاء املشكلة. 

كرة »أوبالون« كرات »أوبالون«

٭ املدير الطبي جلراحة السمنة، مستشفى تشي التذكاري، 
تشاتانوغا تينيسي، الواليات املتحدة األميركية

٭ الرئيس السابق للجمعية األميركية للعمليات األيضية 
)ASMBS( وجراحات السمنة

٭ الرئيــس الســابق، االحتــاد الدولــي جلراحة الســمنة 
)IFSO( واضطرابات التمثيل الغذائي

البروفيسور بونسي في سطور

أجرت الحوار: حنان عبدالمعبود

Shmaia- ال�شامية وال�شويخ - جمعيات

جمعية الشامـــيــة والشويـــخ التــعاونيــة

إعــــــــــــــــــــــــــالن
فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة

لعام  2019/2018
النظام  ب�����ش��اأن   2013 ل�شنة  )166/ت(  رق���م  ال�����وزاري  ال��ق��رار  عل���ى  ب��ن��اًء 

النم����وذج������ي للجمعي���ات ال���تعاوني������ة تع�����ل���ن جم���عي���ة ال�شامي���ة وال�شويخ 

التع����اوني���ة ع����ن:

اأوًل: فتح باب الرت�ضيح لع�ضوية جمل�س الإدارة لعام 2019/2018

وذلك اعتبارا من يوم الثالثاء املوافق 2018/1/2 وملدة ع�شرة اأيام عمل ر�شمي تنتهي 

بنهاية دوام يوم االثنني املوافق 2018/1/15 وذلك النتخاب عدد )4( اأع�شاء ملجل�س 

االإدارة.

وذلــك وفقــًا لل�ضــروط التاليــة:

1- اأن يكون املر�شح قد م�شى على ع�شويته يف اجلمعية �شنة ميالدية على االأقل بتاريخ 
انتهاء ال�شنة املالية يف 2017/12/31.

2- اأن يكون املر�شح بالغًا من العمر 30 عامًا )ثالثون �شنة ميالدية كاملة اأو اأكرث( يف 
تاريخ انتهاء ال�شنة املالية 2017/12/31.

اأن يكون حا�شاًل على موؤهل درا�شي ال يقل عن �شهادة دبلوم �شنتني بعد الثانوية   -3
العامة وتكون معتمدة من قبل اجلهات املخت�شة يف دولة الكويت.

املــ�ضتنــدات املـطلـوبـــة للتـر�ضيــح:

1- البطاقة املدنية االأ�شلية و�شورة عنها.
2- عدد )3( �شور �شخ�شية حديثة.
3- اإذن من جهة العمل للع�شكريني.

4- ال�شهادة الدرا�شية االأ�شلية و�شورة عنها.

ثـــانيـــًا: فتـــح بـــاب قبـــول طلبـــات مــراقبــي احل�ضــابـــات:

القيام بتدقيق ح�شابات  الذين يرغبون يف  فتح باب قبول طلبات مراقبي احل�شابات 

املتقدم  يحددها  التي  االأت��ع��اب  قيمة  مت�شمنًا   2019/2018 امل��ايل  للعام  اجلمعية 

بالظرف املختوم وت�شليمه الإدارة اجلمعية وذلك خالل الفرتة من يوم الثالثاء املوافق 

2018/1/2 وملدة )10( اأيام تنتهي بنهاية دوام يوم االثنني املوافق 2018/1/15.

مـــالحظــــة:

اأوقات الدوام الر�شمي من ال�شاعة 7:30 �شباحًا حتى ال�شاعة الثالثة والن�شف ع�شرًا.

جمل�س االإدارة


