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عبدالقادر: التكنولوجيا 
احلديثة جعلت «زراعة 
األسنان».. آمنة وسلسة

طمــأن أخصائــي 
عــالج اللثــة وزراعة 
األســنان مبركز إيزي 
دنتل د.محمد عبدالقادر 
الذين  مرضى األسنان 
يحتاجــون لعمليــات 
األســنان  تعويــض 
املفقــودة بأن عمليات 
الزراعة أصبحت اآلن 
بفضل التقنيات احلديثة 
املســتخدمة سلســة 
وسهلة جدا. وأضاف ان 
زراعة األسنان «زراعة 

البراغي» متثل اجلزء املفقود من األســنان داخل الفم، 
والزراعة تعتبر الدعامة التي يضعها الطبيب املعالج داخل 
العظم ثم يركب عليها «التاج»، وهو اجلزء العلوي الظاهر 
في الفم، مشيرا إلى أن اإلنسان ميكن أن يكون فاقدا لسن 
واحدة أو اثنتني، أو حتى ألسنانه بالكامل، مشيرا إلى أن 
هذه الطريقة تعتبر من احللول الناجعة لألسنان املفقودة.

وأكد عبدالقادر ان التكنولوجيا احلديثة املستخدمة اآلن 
في زراعة األسنان مهدت الطريق لزراعة آمنة بنسبة جناح 
٩٩٪ في األشخاص الذين ال يعانون من األمراض املزمنة.

وذكر عبدالقادر ان األشخاص الذين يعانون من أمراض 
مزمنة كالضغط والسكري، وهما مرضان منتشران انتشارا 
واســعا بالكويت، خصوصا مرض السكري من النوع 
الثاني، والذي يحتاج مريضه إلى عناية خاصة قبل وبعد 
زراعة األسنان، ورغم ذلك فإن الزراعة ملريض السكري 

من هذا النوع تعد في املستويات اآلمنة.
وأردف عبدالقادر ان مرضى األمراض املزمنة ينقسمون 
إلى قسمني، القسم األول منهم وهم املتحكمون باملرض، 
وهؤالء يعاملون معاملة األصحاء، أما القسم الثاني فيتوجب 
عليهم أوال قبل إجراء الزراعة ضبط معدالت سكرهم أو 
ضغطهم، ويتم ذلك عن طريق مراجعة الطبيب املشرف، 
وعمل الفحوصات الالزمة، أو حتى تغيير العالج إلى نوع 
أقوى إن لزم األمر، لتهيئتهم لعمل الزراعة، موضحا ان 
نسبة جناح عملية الزراعة بالنسبة لهؤالء تتجاوز ٩٥٪.

وذكر عبدالقادر ان املركز لديه بروتوكوالت تساهم 
مساهمة فعالة في جناح عملية الزراعة، وكذلك في التغلب 

على خوف املريض من الزراعة.

د.محمد عبدالقادر

«الصحة» تتفقد جاهزية موقع تطعيم «كورونا»
حنان عبداملعبود 

عبدالكرمي العبداهللا

تفقد وكيل وزارة الصحة 
الهندسية  املساعد للشؤون 
النهام  واملشاريع م.إبراهيم 
«مستشفى الكويت امليداني» 
للوقوف على جاهزية القاعات 
املخصصــة للتطعيــم ضد 
ڤيروس كورونا، واإلشراف 
املدنيــة  األعمــال  علــى 
والكهربائيــة وأعمــال نظام 
مولدات الطوارئ التي يشرف 
عليها مهندسو وزارة الصحة 
بالتنسيق مع املشرف العام 
على مواقع التطعيم د.حسن 
عاشور.  هذا، وأعلنت وزارة 

الصحة تسجيل ٢٤٤ إصابة 
جديدة مبرض «كوفيد - ١٩» 
خالل الـ ٢٤ ســاعة املاضية، 
ليرتفــع بذلــك إجمالي عدد 
احلاالت املسجلة في البالد إلى 
١٤٧ ألفا و٧٧٥ حالة وتسجيل 
حالتي وفاة ليكون مجموع 
حاالت الوفاة املسجلة حتى 
اليوم ٩١٨ حالة. وقالت الوزارة 
في البيان اإلحصائي اليومي 
للوقوف على آخر مستجدات 
الڤيروس إن من بني احلاالت 
السابقة التي ثبتت إصابتها 
حاالت مخالطة حلاالت تأكدت 
إصابتها وأخرى قيد البحث 
عن مصدر العدوى وفحص 
املخالطني لها. وأكدت الوزارة 

شــفاء ٢٨٦ حالة من املرض 
خالل الـ ٢٤ ســاعة املاضية، 
ليرتفع إجمالي حاالت الشفاء 
من املرض إلى ١٤٣ ألفا و٦٤١ 
حالة، وذلك عقب التأكد من 
متاثل تلك احلاالت للشــفاء 
بعد إجراء الفحوصات الطبية 
الالزمة واخلطــوات املتبعة 
بهذا الشأن، موضحة أن عدد 
مــن يتلقى الرعايــة الطبية 
في أقســام العنايــة املركزة 
بلغ ٥٧ حالــة ليصبح بذلك 
املجموع الكلي جلميع احلاالت 
التي ثبتت إصابتها مبرض 
«كوفيد-١٩» ومازالت تتلقى 
الرعاية الطبية الالزمة ٣٢١٦ 

حالة. 

٢٤٤ إصابة جديدة بـ«كوفيد - ١٩» وحالتا وفاة

جانب من اجلولة التفقدية

 «HIMSS» األميري» يحصل على اعتراف»
الدولي في النظم اإللكترونية

حنان عبداملعبود 
عبدالكرمي العبداهللا

أعلنــت مديــرة منطقــة 
العاصمــة الصحية د.أفراح 
الصراف حصول مستشفى 
األميري على اعتراف دولي من 
املنظمة األميركية لنظم ادارة 
الرعاية الصحية  معلومات 
HIMSS للمستوى اخلامس 
النظــم االلكترونيــة،  فــي 
والذي يشمل أنظمة العيادات 
اخلارجية واألجنحة وتنظيم 

آلية عمل الطاقم الطبي بناء على التشخيص 
املرضي املعتمد من قبل منظمة الصحة العاملية 
ومتابعة ملف املريض االلكتروني والقدرة على 
طلب فحوصات التصوير الطبي واملختبرات 
واألدويــة، هذا باإلضافة الــى خدمات الدعم 
الطبي والتي تســاعد الطبيــب على معرفة 
املخاطر املتعلقة بالبروتوكوالت العالجية. 
وذكرت د.الصراف في تصريح صحافي أن هذا 
االجناز يسجل سبقا كبيرا في نظام الصحة 
الرقمية في الكويــت. وبينت د.الصراف أن 
مشروع امللف االلكتروني منذ بدء العمل به 
والذي تزامن مع افتتاح برج التوسعة اجلديد 
باملستشفى األميري في يناير من العام املاضي، 
مت احلرص مع اجلهة املنفذة والطاقم الطبي 
واالداري والفني على التخطيط له ليتماشى 

مع املعايير العاملية ومعايير 
منظمة HIMSS األولى في هذا 
املشروع. بدوره، عّبر مدير 
املستشــفى األميري د.علي 
العلندا عن بالغ سعادته بهذا 
اإلجناز، قائال: «إن هذا اإلجناز 
يعتبر خطوة رئيسية نحو 
حتقيق رؤيتنا املتمثلة في 
تقدمي رعاية صحية أفضل. 
مع تقدم جائحة كوفيد-١٩، 
حيث أدركنا أهمية تسريع 
التحــول الرقمــي للتعامــل 
بفاعليــة مــع مســتجدات 
الرعاية الصحية. واضاف: «نحن اآلن ملتزمون 
بالعمل من أجل حتقيق مستويات أعلى من 
شهادة اعتماد منظمة HIMSS العاملية ونطمح 
للحصول على املســتوى السادس في العام 
املقبل ملا نراه من مصلحة كبيرة تعود على 

املجتمع واملراجع بالدرجة االولى».
مــن جانبــه، هنأ مديــر مشــروع امللف 
اإللكتروني م.عدنان الريس جميع العاملني 
في املستشــفى االميري على احلصول على 
هذه الشــهادة مبدة زمنية قياســية. وأعلن 
الريس عن االستعداد للمستوى التالي وهو 
املســتوى السادس ومت التواصل مع منظمة 
HIMSS، ودعوة اجلهة االستشــارية لزيارة 
املستشفى فور انتهاء اجلائحة وإكمال عملية 

التقييم للمستوى التالي.

الصراف: هذا اإلجناز يسجل سبقاً كبيراً في نظام الصحة الرقمية بالكويت

د.أفراح الصراف

املجددي يكشف عن خواص العسل
غير الطبيعي املغّذى على السكريات

قال خبير إنتاج العسل 
ومدير شركة معجزة الشفاء 
محمد قاسم املجددي خالل 
تصريــح صحافــي تعقيبا 
على بعض التساؤالت حول 
خصائص ومكونات العسل 
الطبيعي: إن العسل الطبيعي 
يحتوي على نسبة عالية من 
البرولني واإلنزميات العالية 

والڤيتامينات.
وأضــاف املجــددي، أن 
عســل الزهر الطبيعي هو 
النحــل على  نتــاج تغذية 

رحيق الزهر، مشــيرا الى ان بعض الناس 
يغــذون النحل على الســكر في وقت البرد 
القارص أو في وقت اجلفاف، حيث ال توجد 
نباتات أو من أجل تنشيط غدد النحل لكي 
يعيــش فقــط، إال أن البعــض منهم يغذي 

النحل من أجل إنتاج العسل، 
مؤكدا أن هذا األمر يكتشف 
بــكل ســهولة عنــد فحص 
منتجهم من العسل الحتواء 
هذا النوع على الســكريات 
وأغلب مكوناته من السكروز 
العالي بجانب جزء بسيط 

من إنزميات معدة النحل.
وأفاد بأن عســل النحل 
املغذى «غيــر الطبيعي» ال 
يطبق عليه معايير العسل 
املوجودة في الكويت ودول 
التعــاون اخلليج،  مجلس 
وبالتالي يسقط خالل الفحص بعد تبني قلة 
نسبة اإلنزميات والبرولني داخل مكوناته، أو 
من خالل فحص نظائر الكربون الذي يبني 
مصدر الرحيق إن كان طبيعيا من النباتات 

او من السكر املغذى عليه النحل.

محمد املجددي

احلساوي: لقاح «كورونا» يغطي الطفرات اجلينية بأنواعها
حنان عبداملعبود

أكد استشاري األمراض 
فــي  الباطنيــة واملعديــة 
مستشفى جابر ومستشفى 
الســارية عضو  األمــراض 
بــوزارة  اللقاحــات  جلنــة 
الصحة د.املنذر احلســاوي 
أن التطعيم اخلاص بڤيروس 
كورونا املستجد «كوفيد ١٩» 
اختياري للجميع، واستدرك 
«إال ان الشــخص يجــب ان 
يكون حريصا على نفســه، 
وعليــه ان يتخذ اإلجراءات 
الوقائية التي متنع اإلصابة 
بهــذا الڤيــروس والذي قد 
يكون قاتال لدى بعض الناس 
الذين لديهم حاالت صحية 
تســتدعي تالفــي حــدوث 

املرض».
جــاء هــذا فــي معرض 

لديهم مناعة جزئية حتميهم 
لفتــرة مــا، ولهــذا يكــون 
تعاطيهم في املرحلة األخيرة 
ملن يستقبلون اللقاح، الفتا 
إلى ان األولوية لألشخاص 
األكثر عرضة لإلصابة وهم 
العاملون بالقطاعات الصحية 
الرعاية  بــدور  واملقيمــون 
واألشــخاص األكثر عرضة 
للتضرر مــن اإلصابة مثل 
كبار السن ومرضى األمراض 

املزمنة.
وفي معرض إجابته عن 
الكثيرين بســبب  تخــوف 
خروج لقاح كورونا في فترة 
زمنيــة قليلة، قــال: «هناك 
تخوف عند بعض الناس من 
خروج اللقاح سريعا، حيث 
تستغرق اللقاحات عادة نحو 
٨ الى ١٠ سنوات ولكن اآلن 
وفــي أقل من عــام مت عمل 

إجابتــه عن االستفســارات 
اللقــاح وتعاطيــه،  حــول 
حيــث أكــد أن األشــخاص 
الذين أصيبوا بالڤيروس ان 
كانت اإلصابة حديثة وأقل 
من ٩٠ يوما لن يحتاجوا إلى 
اللقاح، ومتوقــع ان تكون 

نوع اللقاح، موضحا انه من 
املمكن ان لقــاح االنفلونزا 
املستخدم قبل ٥ سنوات ال 
يكون فعاال في اســتخدامه 
اآلن حســب نــوع الطفرات 
اجلينية التي حدثت لڤيروس 
االنفلونــزا، أمــا بالنســبة 
لكورونا فإلــى اآلن مع انه 
كانــت هناك طفرات جينية 
خفيفة في الڤيروس إال انه 
تبني ان جميع أنواع الطفرات 
يغطيها اللقاح احلالي، ونرى 
انه يعمل مع أكثر من منط 

جيني.
وأضاف د.احلساوي: لكن 
ال نستطيع ان نعرف مدى 
استخدامه الى متى، ولكن ما 
نــراه انه يعمل مع أكثر من 
منط جيني وسيستمر فترة 
ال نعلمها وميكن مستقبال ان 

يكون هناك تغيير.

اللقاح لڤيروس «كورونا» 
وهذا الڤيــروس له ظروف 
تختلف عن باقي اللقاحات 
الســابقة من أهمهــا احلالة 
الوبائية التي مر بها العالم 
من ســرعة انتشار وانتقال 
الڤيروس واإلصابات، حيث 
عداد اإلصابــة يعمل يوميا 
وكذلك الوفيات، وهناك أكثر 
من ٧٢ مليون شخص حول 
العالــم أصيبــوا بكورونا، 
وكذلــك أكثر من ١٫٦ مليون 
شخص توفوا حول العالم 
بســببه، ولهذا كان البد من 
تضافــر اجلهــود وتعاون 
اجلميــع والعمــل بســرعة 
إلخــراج عقار آمــن وفعال 

في الوقت نفسه .
وفيما يختص بالطفرات 
اجلينية للڤيروسات، أشار 
الى انها قد تؤدي الى تغيير 

د. املنذر احلساوي


