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أديبة احلرز لـ «األنباء»: التطعيمات ضرورية ملرضى الروماتيزم و«املناعة».. بشروط
حنان عبداملعبود

اســتــشــاريـــة  أكـــدت 
املفاصــل  الروماتيــزم وآالم 
د.أديبة احلرز ضرورة تناول 
مرضى األمراض الروماتيزمية 
واألمراض املناعية لتطعيمات 
كورونــا بســبب احتماليــة 
ضعــف مناعتهم، وأن الكثير 
منهم يتناولون أدوية مثبطة 
للمناعة ما يجعلهم معرضني 
أكثــر مــن غيرهــم لإلصابة 
مبضاعفــات الڤيــروس حال 

اإلصابة به.
كما حذرت احلرز في لقائها 
مع «األنباء» من تأثير الطقس 
البارد، الســيما مــع موجات 
البــرد احلالية، مشــيرة إلى 
املرضى الذين يعانون خشونة 
أو  باملفاصــل أو روماتويــد 
لوبس، أو روماتيزم صدفي، 
وكذلك املفاصل التي كانت قد 
تعرضت إلصابات في السابق 
وال تشكو من آالم إال خالل فترة 
البرودة، حيث تظهر أو تزيد 
اآلالم، حيث إن البرد وتغيير 
الطقس يزيد اإلحساس باأللم 
وال يهيج من نشاط األمراض 
الروماتيزمية. تفاصيل هذه 
األمــور وأكثــر في الســطور 

التالية:

بداية، هل هناك ارتباط بني 
الطقس البارد واإلصابة باآلالم 

ملرضى الروماتيزم؟
٭ نعم، بالفعل الطقس بالبالد 
وبعض البالد احمليطة في هذه 
الفترة بارد، وهذه األيام منر 
مبوجة برودة شــديدة، وهذا 

آالما باملفاصل يكون من املمكن 
فترة البرودة تزيد اآلالم.

كذلك يجب أن نعلم نقطة 
مهمــة هي أن البــرد وتغيير 
الطقس يزيد اإلحساس باأللم 
ولكنــه ال يهيــج من نشــاط 

األمراض الروماتيزمية.
وكذلك هناك نقطة أخرى 
بالنسبة للطقس البارد وهي 
ان البــرودة تزيد من فرصة 
اإلصابة بالشــد العضلي في 

ما يكون هذا وراثيا، وأحيانا 
أخرى يكون جزءا من مرض 
روماتيزمي، والذين يعانون 
من ظاهرة «رينودنز» يعانون 
من آالم شديدة في أطرافهم في 

فترة بودة الطقس.
وأنصح املرضى مع تغير 
الطقــس إلــى البــرودة ممن 
لديهم مشــاكل فــي املفاصل 
سواء التهابات أو خشونة أو 
أي مشاكل أخرى بأن يقوموا 

الدوائية، فما حقيقة هذا األمر؟
٭ يعتقــد الكثير من مرضى 
الروماتيزم واألمراض املناعية 
أنه ألنهم يعانون مرضا مناعيا 
أو مرضــا روماتيزميــا هــذا 
مينعهــم من أخــذ اللقاحات، 
ولكــن العكــس صحيح ألن 
التطعيمات جميعها ضرورية 
سواء اجلرعتان والتعزيزية 
الثالثة، ألن مرضى الروماتيزم 
واألمــراض املناعية قد تكون 
مناعتهم ضعيفة لسببني: أوال، 
أن األمــراض الروماتيزميــة 
ميكــن أن تســبب ضعــف 
املناعــة، وثانيــا، ان الكثيــر 
من املرضى يتناولون أدوية 
مثبطة للمناعــة، ولذلك فهم 
معرضــون أكثر مــن غيرهم 
لإلصابة مبضاعفات ڤيروس 
كورونا اذا أصيبوا بها، ولهذا 
السبب من الضروري ملرضى 
الروماتيزم واألمراض املناعية 
أن يتعاطوا اللقاحات جميعها.

وهل هناك شروط لتعاطي 
التطعيمات لهؤالء املرضى؟

٭ نعــم، هناك شــروط عدة 
ألخذ التطعيمات، أوال، يجب 
أن يكون املرض الروماتيزمي 
أو املناعي حتت السيطرة، وال 
يكون املرض نشطا خالل فترة 
التطعيــم، وثانيــا، أال يكون 
املريــض قــد تنــاول جرعــة 
كبيــرة مــن الكورتيزون مبا 
يعــادل ٢٠ ميليغرام أو أكثر 
خالل فترة التطعيم، والبد من 
التأكد من طبيب الروماتيزم 
إذا كان يتناول كورتيزون قبل 
أن يتعاطى التطعيم ليعرف 

أي مــكان باجلســم خاصــة 
الظهــر والرقبــة، فالتعرض 
املباشــر للهــواء البــارد من 
الشــد  يســبب  ان  املمكــن 
العضلي واإلحســاس باأللم 
بأي منطقة باجلســم، كما أن 
هناك مشكلة «رينودنز» وهي 
اإلحساس ببرودة األطراف من 
يد أرجل وأنف وأذن وأحيانا 
مــع زرقة فــي األطراف، حني 
التعرض للهواء البارد أحيانا 

بتدفئــة املفاصــل ويتجنبوا 
التعرض للهواء البارد املباشر، 
كما ننصح دائما بتدفئة منطقة 
الصــدر مــن أجل الــدم الذي 
يصعد من القلب ويسير الى 
اجلسم يكون دافئا، وكذلك من 
يعانون من ظاهرة «رينودنز» 
أن يرتدوا قفازات، ومن أجل 
جتنب الشــد العضلي يجب 
ارتداء وشــاح علــى الرقبة، 
وتدفئة العضالت وتغطيتها.

وكذلك هناك نصيحة مهمة 
ملــن ال يعانــون آالم املفاصل 
ومع تغيير الطقس وشعورا 
بــآالم املفاصل من الضروري 
الروماتيزم  مراجعة طبيــب 
ألن هذا اإلحســاس باأللم مع 
تغيير الطقس قد يكون مؤشرا 
ملرض روماتيزمي أو مشكلة 

باملفاصل.
بعض مرضى الروماتيزم 

واألمراض املناعية يرفضون 
اللقاحات املضادة لڤيروس 

كورونا بسبب األنظمة 

متــى الوقت املناســب ليأخذ 
التطعيم.

وثالثــا، بعــض األدويــة 
املثبطة للمناعة البد وأن يكون 
لهــا توقيت مع التطعيم، ألن 
بعض األدوية من املفروض أن 
تتوقــف خالل فترة التطعيم 
ســواء قبل أو بعــد تعاطيه، 
ولهذا البد للمريض أن يراجع 
مع طبيبه ويتفحص أدويته، 
وتأكــد ان كانت األدوية التي 
يتناولهــا مــن األدويــة التي 
يجب أن يوقفهــا خالل فترة 
التطعيم أم ال. والســبب في 
هذا أن بعض األدوية قد تقلل 
من كفاءة التطعيم، ولهذا البد 
من وقفهــا خالل هذه الفترة، 
ولهذه األسباب باختصار فان 
مريض الروماتيزم او األمراض 
املناعيــة يجــب أن يأخذ كل 
تطعيماته وأن يستشير طبيبه 
املتخصــص بالروماتيزم في 
معرفة الوقت املناســب ألخذ 

التطعيم.
ذكرت الى أن الكورتيزون 
بنسبة معينة يتعارض مع 

التطعيم، فهل أيضا يعد احلقن 
بالكورتيزون ضمن هذا؟

٭ بالفعل، الكثير من املرضى 
يسألون عن إبر الكورتيزون 
املوضعيــة وان كان ميكــن 
أم  التطعيــم  تعاطيهــا مــع 
ال، أقــول للجميــع نعم، إبرة 
الكورتيزون املوضعية سواء 
باملفصــل أو الوتر أو العضل 
ميكن تعاطيها وال تتعارض مع 
إبرة التطعيم وميكن تعاطيها 
في الوقت نفســه وال تعتبر 

مثبطة للمناعة.

استشارية الروماتيزم وآالم املفاصل أوضحت أن البرد وتغيير الطقس يزيدان اإلحساس باأللم ولكنهما ال يهيجان نشاط األمراض

آالم املفاصل قد تظهر أو تزيد مع البردد.أديبة احلرز

األمر يزيد مــن آالم املفاصل، 
وعالقة الطقــس مع املفاصل 
قدميــة وقد أثارهــا أبوالطب 
«أبوقــراط» منــذ ٤٠٠ ســنة 
قبل امليالد، حيــث تناول أن 
الطقس ميكن أن يتحكم في آالم 
املفاصل، وبعد ذلك كان هناك 
عدد كبير من الدراسات منها 
دراسة مت عملها عام ١٩٦١، حيث 
قام القائمون عليها بوضع عدد 
من مرضى الروماتيزم الذين 
يعانــون من آالم املفاصل في 
غرفة يتــم التحكــم فيها في 
درجــة احلــرارة والضغــط 
اجلــوي ودرجــة الرطوبــة، 
وقاموا بتغيير هذه العوامل، 
واكتشــفوا ان أكثــر العوامل 
التــي تؤثر على آالم املفاصل 
هي الطقس البارد والرطوبة 
وانخفــاض الضغط اجلوي، 
وقد تالها العديد من الدراسات 

التي أكدت هذا األمر.

هل هذا يعني ان البرد وحده 
ليس العنصر املثير لأللم؟

٭ نعم، فأي مشكلة في املفصل 
قد تعرضه لأللم وقت شــدة 
الرطوبة، فمثال املرضى الذين 
يعانــون خشــونة باملفاصل 
أو روماتويــد أو لوبــس، أو 
روماتيــزم صدفــي وحتــى 
املفاصل التي كانت قد تعرضت 
إلصابات في الســابق وطوال 
الوقــت يكــون املفصل بحال 
جيد وليس به مشاكل، ولكن 
يزيد األلم وقت موجات البرد 
فقط، وكذلــك املرضى الذين 
يعانون اخلشونة أو روماتويد 
وبالعادة ال يعانون مشاكل أو 

وزير الصحة ناقش مع فريق كوفيد االستعدادات لتداعيات اإلصابات القياسية

عبدالكرمي العبداهللا

فــي إطــار متابعة تقييم مؤشــرات 
الوضع الوبائي في الكويت، عقد وزير 
الصحــة د. خالد الســعيد صباح أمس 
اجتماعا مع فريــق كوفيد-١٩ املركزي 
لوزارة الصحة، بحضور وكيل الوزارة 

د. مصطفى رضا.
الفريــق  وناقــش د.الســعيد مــع 

االســتعدادات وجاهزية املستشفيات، 
حتسبا الرتفاع نسبة االشغال باألجنحة 
والعناية املركزة، وذلك بعد وصول أعداد 
اإلصابات إلى أرقام قياسية غير مسبوقة، 
وذلك بالتزامن مع بعض االرتفاع الذي 
شــهدته نســبة االشــغال في األجنحة 
ووحــدات العناية املركــزة، ومالحظة 
ارتفاع نســب االشــغال وارتفاع أعداد 
الوفيات املقلق في بعض دول املنطقة.

وقــال د.الســعيد إن االجتماع يأتي 
فــي إطــار املتابعــة الدوريــة احلثيثة 
لتطورات الوضــع الوبائــي، ومتابعة 
جهوزية واستعدادات املرافق الصحية، 
مثمنا سائر اجلهود والكفاءات املخلصة 
والعاملة في املنظومة الصحية، والتي 
تضع نصب أعينها أمن البالد الصحي، 
وصحة وســالمة املواطنــني واملقيمني 

الكرام.

في إطار متابعة تقييم مؤشرات الوضع الوبائي وجاهزية املرافق الصحية

د. خالد السعيد ومتابعة لشرح عن جاهزية املستشفيات خالل االجتماع

إصابات «كورونا» أقّل بـ ١١٠٥ حاالت من اجلمعة
أعلنت وزارة الصحة أمس السبت تسجيل ٥٨٠٨ 
إصابات جديدة بڤيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) 
في الساعات الـ ٢٤ السابقة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد 
الحاالت المســجلة في البالد الى ٥٣٤٠٦٢، ولتسجل 
أعــداد اإلصابات انخفاضا بـــ ١١٠٥ حاالت عن أمس 
األول الجمعة، حيث كانت اإلصابات الجديدة ٦٩١٣. 
وقال المتحدث باســم «الصحة» د.عبداهللا السند لـ 
«كونا»، إنه تم تســجيل ٥٥٤٧ حالة شــفاء، ليرتفع 
بذلــك إجمالي عدد المتعافيــن إلى ٤٨١١٣٧، مبينا أن 
نســبة مجموع حاالت الشفاء من مجموع اإلصابات 
بلغت ٩٠٫١٪. وأوضح السند أنه تم تسجل حالتي وفاة 
جراء اإلصابة، ليكون إجمالي عدد الحاالت المسجلة 
٢٤٩٤ حالة. وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية 
في أقسام العناية المركزة بلغ ٨٤ حالة في حين بلغ 
المجموع الكلي للحاالت التي ثبتت إصابتها والتزال 
تتلقى الرعاية الالزمة ٥٠٤٣١، فيما وصل إجمالي عدد 
الحاالت في أجنحة (كوفيد-١٩) إلى ٤٦٩. وأضاف ان 
عدد المسحات التي تم إجراؤها خالل الفترة نفسها 
بلــغ ٣١١٩٨، ليصبح مجموع الفحوصات ٦٨٥٣٤٣٥، 
مشــيرا إلى أن نسبة اإلصابات لعدد هذه المسحات 

بلغت ١٦٫٦٪.

٥٨٠٨ حاالت جديدة ووفاة شخصني وشفاء ٥٥٤٧

الصالح: «كان» باتت من أبرز اجلهات 
التوعوية على املستويني احمللي واإلقليمي

حنان عبداملعبود

كشــف رئيــس مجلس 
الوطنيــة  احلملــة  إدارة 
للتوعية مبرض الســرطان 
«كان» د.خالــد الصالح عن 
رفــع نســبة الوعي مبرض 
الســرطان فــي الكويت بني 
مختلــف الفئــات، مؤكدا أن 
احلملــة جنحــت في نشــر 
الوعــي حول مختلف أنواع 
السرطان، عبر استراتيجية 
مدروســة، حتــى أصبحت 

«كان» مــن أبــرز اجلهــات التوعويــة علــى 
املســتويني احمللي واإلقليمــي، وبات دورها 

واضحا في نشر التوعية الصحية.
وأعلن ان حملة «كان» جنحت بالتعاون 
مع رابطة األطباء العرب ملكافحة الســرطان 
واالحتــاد اخلليجــي ملكافحة الســرطان في 
إيجاد أســبوع عربي للتوعية من السرطان 
يوازي األسبوع اخلليجي، وشارك فيه كل من 
دول مجلس التعاون ومصر واألردن وليبيا 
واملغرب وســورية والســودان وموريتانيا 
ولبنان ويعتبر هذا األسبوع العربي هو أول 
عمل جماعي توعي قومي وقد متت مخاطبة 
جامعة الدول العربية التي سبق لها مباركة 

مثل هذه النشاطات التوعوية القومية.
وقال الصالح في تصريح صحافي ان دور 
احلملة الوطنية للتوعية مبرض الســرطان 

«كان» ال يقتصر على توعية 
اجلمهور فقــط، وإمنا ميتد 
إلى تدريب األطباء وطالبات 
املرحلة الثانوية، على تقصي 
األمراض السرطانية والكشف 
املبكــر عنهــا، ومــن خــالل 
استخدام أحدث الوسائل التي 
تســاعد على إيصال رسالة 
احلملــة. وذكــر أن احلملة 
حققت أهدافها واملتمثلة في 
توعيــة اجلمهور مــن أجل 
تخفيــض معــدالت وقــوع 
الســرطان، وحتسني نسبة 
الشــفاء من اإلصابة بالســرطان عن طريق 
الكشــف املبكر، وتصحيح املفاهيم اخلاطئة 

حول أمراض السرطان.
من جانبها، أكدت عضو اللجنة التنفيذية 
بحملة «كان» ومسؤول شهر التوعية بسرطان 
الغــدة الدرقية د.إميان الشــمري أن احلملة 
تواصل توعية املجتمع واملتخصصني حول 
سرطان الغدة الدرقية، الفتة إلى تنظيم عدد 
مــن الفعاليات التوعوية فــي مراكز صحية 
ومجمعــات جتاريــة مختلفة خالل الشــهر 
اجلــاري ومنها مركز صباح الســالم ومركز 
جابر العلي ومركز مشرف الصحي، مشيرة 
إلى تنظيم عدد من الفعاليات واملعارض خالل 
الشهر اجلاري، ملخاطبة اجلمهور وتوعيته 
حول سرطان الغدة الدرقية، ومت خالل تلك 
الفعاليات توزيع مطويات وهدايا تذكارية.

احلملة رفعت الوعي بالسرطان عبر إستراتيجية مدروسة

د.خالد الصالح

دانة احلقان: «خناق» األطفال قد يسببه «أوميكرون»
أكدت استشارية األطفال في مستشفى 
جابــر د.دانة احلقــان أن «اخلناق» لدى 
املتحــور  قــد يكــون بســبب  األطفــال 
«أوميكرون»، مشيرة الى أن من أعراضه 

السعال النباحي، وصعوبة التنفس، وغالبا 
ما يرافقه ارتفاع في درجات احلرارة.

وقالــت احلقــان إن «أوميكــرون» 
يســتجيب لنفس العالج الذي يستخدم 

في حاالت اخلناق التقليدي، مطالبة بعمل 
مسحة ألي حالة خناق ملعرفة ما إذا كانت 
«أوميكرون» أم ال ومحاولة منع انتشار 

العدوى بالڤيروس.

من أعراضه السعال النباحي وصعوبة التنفس وارتفاع احلرارة

د. دانة احلقان

فجر بوراشد: «صبحان» يستقبل ٣٦ ألف مراجع شهريًا
حنان عبداملعبود

مركــز  رئيســة  أكــدت 
الســريع  صبحان للفحص 
فجر بوراشد أن املركز اليزال 
يعمل في استقبال املراجعني 
في الفتــرة ما بني الســاعة 
اخلامســة والنصف مســاء 
إلى العاشرة والنصف مساء.
وأضافــت أن أخذ ميعاد 
املراجعة يتم عبر موقع وزارة 
الصحة، والذي يعمل يوميا 
من الساعة العاشرة صباحا، 
مشيرة إلى أن هناك عدة فئات 
تراجع املوقع أولها وأكثرها 
عددا هي فئة املخالطني، أما 

ثانيها فهي فئة القادمني من 
السفر مع القرارات اجلديدة 
ملجلس الوزراء والتي تقضي 
بعمــل الفحص فور وصول 
املســافر إلــى البــالد لعمل 
مسحة لرفع احلجر إذا كان 
لديهم موعد، أما الفئة الثالثة 
فهي الطلبة ونحن نستقبلهم 

في مركز صبحان كذلك.
وقالت بوراشد إن وزارة 
الصحــة وفــرت ١٢ مركــزا 
فــي املناطق الصحية بواقع 
مركزين في كل منطقة صحية 
الســتقبال الطلبة باإلضافة 

إلى صبحان.
وأشارت إلى أنه أسبوعيا 

كل مراجــع، وكذلك التعقيم 
الكامل.

إلــى أن هنــاك  ولفتــت 
إقبــاال كبيرا مــن املراجعني 
يوميــا فــي املركــز وهناك 
اســتثناءات حلاالت معينة 

ومنها املعاقون.
واختتمت بوراشد بتوجيه 
الشكر إلى مدير الصحة العامة 
فهد الغمالس ملتابعته بشكل 
يومي ومستمر ملركز صبحان 
للفحص السريع، وتوجيهاته 
الدائمة التي نســتفيد منها 
اســتفادة قصــوى، وكذلك 
نشكر جميع املوظفني باملركز 
جلهودهم املضنية اليومية.

يستقبل مركز صبحان ما بني 
٩ إلى ١٠ آالف مراجع، وشهريا 

من ٣٥ إلى ٣٦ ألف تقريبا.
وأوضحت أن العاملني في 
مركــز صبحــان يتواجدون 
يوميا قبل بــدء عمل املركز 
الســتقبال  لتحضيــره 
املراجعــني، وبعــد اإلغــالق 
نكون كذلك متواجدين لتعقيم 

املوقع.
وأشــارت بوراشــد إلــى 
أنــه بالنســبة للمراجعــني 
نلزمهم بارتــداء الكمام، أما 
بالنسبة للموظفني فنحرص 
على لبسهم الـ «بي بي إيه» 
كامال مع تغيير «القلفز» مع 

أكدت أن املركز اليزال يعمل بكامل طاقته

فجر بوراشد

ملشاهدة الڤيديو

السونار.. طفرة في عالج الروماتيزم
خالل اللقاء، وردا على سؤال عن الطفرة 
والقفزة العالجية في استخدام السونار 
مع مرضى الروماتيزم، قالت استشارية 
الروماتيزم وآالم املفاصل د.أديبة احلرز إن 
من احدث التطورات التي شهدناها في طب 
الروماتيزم خالل الفترة األخيرة هو دخول 
جهاز السونار في طب الروماتيزم، فالكثير 
التدريب  الروماتيزم بدأوا في  من أطباء 
وأخذ الدورات التدريبية واحلصول على 

الشــهادات املتخصصة في علم سونار 
املفاصل، وأصبحنا نستعمل جهاز السونار 
في عياداتنا وذلك لتشخيص وعالج اآلالم 
السابق كنا  الروماتيزمية. وأضافت: في 
نعتمد على فحص املريض فقط في العيادة 
ولكن اآلن أصبحنا بجهاز السونار نستطيع 
أن منيز بجهاز الســونار ان كانت هناك 
التهابات فــي املفاصل ونتمكن بدقة من 
معرفة مكان االلتهاب وان كان باملفصل 

أو الوتر أو بالربــاط أو بالعضل، حيث 
أصبح يساعدنا في التحديد وبدقة مكان 
ونوع االلتهاب املوجود، كما أصبح أيضا 
يساعدنا في عالج اآلالم الروماتيزمية، ففي 
السابق كنا نقوم بحقن مكان االلتهاب بدون 
استعمال أي أجهزة وإمنا فقط بتحسس 
مكان األلم ووضع احلقنة في مكان األلم، 
أما في وجود السونار فأصبح من املمكن 
حتديد مكان االلتهاب وحقنه بدقة متناهية.


