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«األنباء» تنشر تعديل الئحة العالج في اخلارج: بحث حالة 
املريض ومراجعة ملفه الطبي قبل إعطائه موعد اللجنة

حنان عبداملعبود - عبدالكرمي العبداهللا

أصــدر وزيـــر الصحـة 
الســعيد قــرارا  د. خالــد 
بتعديل قرار الئحة العالج 
باخلــارج، وجــاء التعديل 
بالفقرة األولى من البند (٢) 
ثانيا، الواردة باملادة الثانية 
من القرار الوزاري رقم ٧٣ 
لســنة ٢٠٢١ بشــأن الئحة 
تنظيــم العالج في اخلارج 
لتصبح على النحو التالي:
الطبية  اللجــان  تقــوم 
التخصصيــة ببحث حالة 
املريض والكشف عليه إن 
لــزم األمــر ومراجعة ملفه 
الطبي وكافة التقارير الطبية 
اخلاصة به، وعلى الطبيب 
املعالــج اســتكمال جميــع 
اإلجــراءات الالزمة له قبل 
إعطائه موعد اللجنة، وأيضا 
حتديــد مــا إذا كان يحتاج 
االستعانة بطبيب متخصص 

من مدير املستشفى أو املركز 
حسب كل حالة.

مــن جهة اخــرى، أعلن 
رئيس قسم أمراض وزراعة 
الكلى في مركز حامد العيسى 
ونائــب رئيــس اجلمعيــة 
العربية ألمــراض وزراعة 
الكلــى د.تركي العتيبي أن 
وزير الصحة د.خالد السعيد 
ســيفتتح مؤمتر اجلمعية 

التي كانت لها دور ملموس 
فــي مجال األبحاث العلمية 
التــي تتعلــق  والقضايــا 

بأمراض وزراعة الكلى.
ومتنى أن يحقق املؤمتر 
أهدافه للمساهمة في احلد أو 
التقليل من اآلثار السلبية 
والتحديات اخلاصة بأمراض 
الكلى فــي العالــم العربي 
واملجتمــع الدولــي في ظل 
تزايــد األعداد املصابني بها 
عامليــا والتي باتــت متثل 
حقيقــة مقلقــة، ينبغي أن 
يتم التعامــل معها بجدية 

مطلقة.
العتيبي مقدما  واختتم 
الشكر لوزير الصحة د.خالد 
الــوزارة  الســعيد ووكيل 
د.مصطفى رضــا لدعمهما 
للمؤمتر، مثمنا في الوقت 
ذاتــه جهود كل املشــاركني 
والقائمــني على تنظيم هذا 

احلدث الهام.

العربية ألمــراض وزراعة 
الكلــي، والذي ســيقام في 
الكويت على مدى ٤ أيام يوم 
غد األربعاء مبشــاركة عدد 
من االستشــاريني أصحاب 
اخلبــرة من الدول العربية 
واألجنبية، مضيفا أن هذا 
املؤمتر يقــام للمرة األولى 
فــي الكويت منذ بداية عقد 
مؤمترات اجلمعية الدورية 

قبل نحو ٣٢ عاما.
وذكــر د.العتيبــي فــي 
تصريح صحافي ان املؤمتر 
الطبــي  التعــاون  يجســد 
العربي،  والصحي لعاملنــا 
والــذي تأتــي أهميتــه من 
طبيعة موضوعاته املطروحة 
على طاولة البحث والنقاش 
حــول أحــدث املســتجدات 
والتطورات العلمية ألمراض 
وزراعة الكلى، الفتا إلى ان 
املؤمتر يشارك به نخبة من 
اخلبــرات العربية املتميزة 

الوزير يفتتح مؤمتر اجلمعية العربية ألمراض وزراعة الكلى غداً األربعاء.. والعتيبي: املؤمتر يجسد التعاون الطبي والصحي عربياً وأهميته من طبيعة موضوعاته

د.تركي العتيبيد. خالد السعيد

في غير تخصصات اللجنة، 
وتصدر اللجنة تقريرها على 
النموذج املعد لذلك (املرفق 
بهذا القرار)، ويعتمد تقرير 
اللجنة الطبية التخصصية 
من جميع األعضاء ورئيس 
الهيئة الطبية باملستشفى أو 
املركز التخصصي، وفي حال 
عدم شــغل وظيفة رئيس 
الهيئة الطبية يعتمد التقرير 

فريق جراحي كويتي ينجح بإجراء عملية فتق نادرة ملواطن عمره ٥٢ عامًا
حنان عبداملعبود

أعلن استشــاري اجلراحــة العامة 
والسمنة في مستشفى الصباح د.محمد 
الســليمي، جناح فريــق طبي بقيادته 
في إجراء عملية فتق نادر في احلجاب 
احلاجز باستخدام تقنية حديثة متطورة.
وقال الســليمي فــي تصريح له إن 
العملية تكللت بالنجاح بنسبة ١٠٠٪، 
مبينا أن العملية تعد من أنواع الفتق 
 «morgagni hernia» النادر الذي يسمى
وهو نوع ال ينتشــر كثيرا، ويســجل 

حاالت أقل من ١٪.
ولفت إلى أن العملية كانت ملريض 
كويتي يبلغ من العمر ٥٢ عاما، مبينا أنه 
جاء إلى املستشفى يشتكي من أعراض 

فقدان الوزن، وضيق تنفس وقلة شهية.
وذكر السليمي أن املريض بعد إجراء 
الفحوصات عليه، وعمل األشعة املقطعية 
رأينا شيئا على املعدة من اجلهة اليمنى 
تبني أن لديه فتقا في احلجاب احلاجز 
مع املعدة، لنوع نادر كما ذكرنا ســلفا 
يســمى «morgagni hernia» ويستدعي 

التدخل اجلراحي.
وأشار إلى أن العملية استغرقت نحو 
ســاعة ونصف الساعة، ومتت بنجاح 
واحلمــد هللا، موضحا أن املريض تابع 
املستشفى بعد أســبوعني من العملية 
وحالته ممتازة، وحاليا ال يشتكي من 

أي شيء.
ولفت الســليمي إلــى أن الفتق في 
احلجــاب احلاجز يحــدث غالبا عندما 

ينفتح اجلزء العلوي من املعدة خالل 
العضلة الكبيرة التي تفصل البطن عن 
الصدر «احلجاب احلاجز»، مشيرا إلى 
أن احلجاب احلاجز يحتوي على فتحة 
صغيرة «فتق» مير من خاللها أنبوب 
الطعام «املريء» قبل االتصال باملعدة.
وحــذر الســليمي مــن أن الفتــق 
قد يكــون خطرا يهدد احليــاة ما لم 
يعالج، مشيرا إلى أنه ينبغي عدم ترك 
أعراض الفتاق دون عالج، فإنه يسبب 
مضاعفات أخرى في األمعاء، كما أنه 
قد يسبب االلتهاب واأللم في منطقة 
الفتق، باإلضافة إلى أنه قد يؤدي إلى 
مشكلة اختناق الفتق املسبب بانقطاع 
تدفق الدم إلى النســيج احملتجز مما 

الفريق اجلراحي خالل إجراء العملية اجلراحيةيسبب خطرا على احلياة. د.محمد السليمي والفريق اجلراحي

٨٠٠ ألف حالة انتحار في العالم سنويًا واألعمار بني ١٥ و٢٩ عامًا

عبداهللا الراكان

بــدأ فــي اآلونــة األخيرة 
انتشار حاالت االنتحار بشكل 
ملحوظ وارتفاع في نســبتها 
بالكثير من دول العالم، وحتى 
في الكويت حدثت مؤخرا عدة 
حاالت، وللوقوف على مسببات 
االنتحار النفسية واالجتماعية 
والصحية وكذلــك التحديات 
املجتمعية املرتبطة أو املؤثرة 
بحاالت األشخاص وقدراتهم 
على مواجهة بعض الظروف 
الصعبــة التــي ميــرون بها، 
اطلقــت رابطــة االجتماعيني 
الكويتيــة مبــادرة «حياتــك 
عزيزة» بعنــوان «االنتحار.. 
حتديات ومعاجلــات»، وذلك 
مبشاركة ممثلني عن ١٥ جهة 
حكومية ومدنية، وذلك صباح 

امس في فندق ميلينيوم.
وقال ممثل وزارة الداخلية 
العميد مبارك مرجي في رعاية 
مبــادرة «حياتــك عزيــزة»: 
األمــن  أن  ال يخفــى عليكــم 
واألمــان يحتالن مكانة بارزة 
فــي مجتمعنا املعاصر، وذلك 
اليومية  التصالهما بحياتنــا 
مبا يوفران من سالمة األرواح، 
وطمأنينة النفوس، واستقامة 
السلوك، وتلك نعمة كبيرة امنت 
اهللا بها على عباده، موضحا أن 
حياة اإلنسان عزيزة وغالية 
وهي نعمة كبرى من اهللا، وإن 
ظاهرة االنتحار التي زادت في 
االنتشار في الفترة األخيرة، 
تهــدد هذه النعمــة، وتتطلب 
التصــدي لعالجهــا وتعاون 
اجلميع إليجاد احللول املناسبة 

لها.
وأضاف: إن واجبنا عظيم، 
ومســؤوليتنا كبيرة، فيجب 
علينــا جميعــا التعــاون من 
أجــل حتقيق أقصــى قدر من 
التوعيــة األمنيــة والوقايــة 
من اجلرائم املزهقة لألرواح، 
الداخليــة مســتعدة  ووزارة 
دائما للتنسيق والتعاون مع 
املؤسسات الرسمية واألهلية 
في أي مشاريع مميزة تسهم في 

والتعايش مع مشاق احلياة.
من جانبها، قالت رئيســة 
اللجنــة النفســية والوقائية 
ملؤمتر مبادرة «حياتك عزيزة» 
د.وفــاء العرادي: ان االنتحار 
ميثل مشــكلة عاملية خطيرة 
علــى الصحة العامــة، ووفقا 
 (WHO) ملنظمة الصحة العاملية
ميوت أكثر من ٨٠٠ ألف شخص 
بســبب االنتحار ســنويا في 
العالم وتتراوح أعمارهم بني 
١٥ و٢٩ عاما، باإلضافة إلى فئة 
كبار السن، ويعد االنتحار أحد 
أكثر أسباب الوفاة شيوعا في 
جميع أنحاء العالم، إذ يحتل 
املرتبــة الثانية فــي معدالت 

الوفيات.
د.العــرادي:  وتابعــت 
االنتحار يحــدث في مختلف 
مراحل العمر، وقد سجل ثاني 
األسباب الرئيسية للوفاة في 
أوساط الشباب ممن تتراوح 
أعمارهــم بــني ١٥ و٢٩ عامــا 
علــى الصعيد العاملي في عام 
٢٠١٦، وفي أوســاط املراهقني 
ممــن تتراوح أعمارهم بني ١٥ 
و١٩ عامــا، وكان االنتحار هو 
ثاني األسباب الرئيسية للوفاة 
بــني الفتيات (بعــد اعتالالت 
األمومــة)، وثالــث األســباب 
الرئيسية للوفاة لدى الفتيان 
(بعد إصابات الطرق والعنف 

بني األفراد).
ان  د.العــرادي  وبينــت 

والشعـــوب األصلية واملثليني 
واملتحولني جنسيا والسجناء، 
موضحة انه يقدر حوالي ٢٠٪ 
من حاالت االنتحــار العاملية 
كنتيجــة عن التســمم الذاتي 
باملبيدات والتي يقع معظمها 
في املناطق الزراعية الريفية في 
البلدان املنخفضة واملتوسطة 
الشــنق  ويعتبــر  الدخــل، 
واألسلحة النارية من الطرق 

األخرى الشائعة لالنتحار.
وأشارت د.العرادي إلى ان 
االنتحار من القضايا النفسية 
التي ميكن الوقاية منها والتي 
التنســيق والتعاون  تتطلب 
وتضافــر اجلهــود بصــورة 
شــاملة ومتكاملة بني العديد 
من قطاعــات املجتمع مبا في 
ذلك القطاع الصحي والقطاعات 
األخرى مثل التعليم والعمل 
والزراعــة والعــدل والقانون 
والدفاع والسياسة واإلعالم، 
فهنــاك العديــد مــن التدابير 
التــي  املختلفــة  الوقائيــة 
ميكــن اتخاذهــا، كاحلــد من 
فــرص الوصول إلى وســائل 
االنتحــار، وإعــداد التقاريــر 
اإلعالميــة بطريقة مســؤولة 
املدرسية،  التدخالت  وتعزيز 
والتشخيص والعالج والرعاية 
املبكرة للمصابني باالضطرابات 
االضطرابــات  أو  النفســية 
الناجمــة عــن تعاطــي مواد 

اإلدمان واآلالم املزمنة.

االنتحــار ظاهــرة عاملية في 
جميع بلــدان العالم، حيث ال 
يحــدث في البلــدان املرتفعة 
الدخل فحسب، فأكثر من ٧٩٪ 
من حاالت االنتحار العاملية في 
عام ٢٠١٦ حدثــت في البلدان 
املنخفضة واملتوسطة الدخل، 
وطبقا لتقارير منظمة الصحة 
العاملية وصل معدل االنتحار 
عامليا إلى ١٠٫٥ حاالت لكل ١٠٠ 

ألف مواطن.
وأردفت د.العــرادي: على 
الرغــم مــن أن العالقــة بــني 
االنتحار واالضطرابات النفسية 
(خاصة االكتئاب واالضطرابات 
الناجمة عن تعاطي الكحول) 
واضحــة متامــا فــي البلدان 
مرتفعــة الدخــل، إال أن هناك 
العديــد من حــاالت االنتحار 
التي حتدث فجأة في حلظات 
األزمات نتيجة انهيار القدرة 
على التعامل مــع ضغوطات 
احلياة مثل املشاكل املالية، أو 
انهيار عالقة ما أو غيرها من 

واألمراض املزمنة.
وأضافت د.العــرادي: كما 
تقتــرن النزاعــات والكوارث 
والعنــف وســوء املعاملة أو 
الفقــدان والشــعور بالعزلة 
بقــوة بالســلوك االنتحاري، 
وترتفع معدالت االنتحار كذلك 
بني الفئات املســتضعفة التي 
تعاني من التمييز العنصـــري 
واملهاجريــن  كالالجئـــــني 

رابطة االجتماعيني أطلقت مبادرة «حياتك عزيزة».. «االنتحار حتديات ومعاجلات»

املشاركون في مؤمتر إطالق مبادرة «حياتك عزيزة» في رابطة االجتماعيني                   (متني غوزال)

حتصني مجتمعنا من استفحال 
مثل هذه اجلرائم، وانتشارها 
بني املواطنــني واملقيمني على 

السواء.
مــن جانبــه، قــال رئيس 
مجلس ادارة رابطة االجتماعيني 
الكويتية د.عبداهللا الرضوان: 
بعد أن رصدنــا تزايد حاالت 
االنتحار بني شرائح املجتمع، 
فقد ارتأت الرابطة عمل مبادرة 
بعنوان «حياتك عزيزة»، وذلك 
للحــد من وقوع هذه احلاالت 
واملساعدة على تخفيض األعداد 
املتزايدة للمنتحرين من هذه 
الفئــة في الكويــت بالتعاون 
مــع اجلهــات املختصــة، من 
خالل تقــدمي الدعم النفســي 
للمواطنــني  واالجتماعــي 
واملقيمــني ومواجهــة األفكار 
الســلبية املؤديــة لالنتحــار 

والعمل على القضاء عليها.
إن  د.الرضــوان:  وتابــع 
زيادة عدد احلاالت التي تقدم 
علــى االنتحــار حتت ظروف 
التعــرض لإلصابة باالكتئاب 
أو  األســرية  املشــكالت  أو 
املجتمعية، او من خالل الوضع 
االقتصادي، واإلدمان وضعف 
الــوازع الديني، كلها تشــكل 
في مجملها حدثا غريبا ينذر 
مبخاطر وعواقب وخيمة، ويدل 
على عجز جسيم عن مواجهة 
االكتئاب أو غيره من العوارض 
النفسية أو العجز عن التكيف 

ملشاهدة الڤيديو

واملقيمني املواطنني  بني  وانتشارها  اجلرائم  من  مجتمعنا  لتحصني  اجلهات  جميع  مع  للتنسيق  مستعدة  و«الداخلية»  لألرواح  املزهقة  اجلرائم  من  للوقاية  التعاون  علينا  مرجي:  مبارك  العميد 
عبداهللا الرضوان: رصدنا تزايد حاالت االنتحار بني شرائح املجتمع واملبادرة لتقدمي الدعم النفسي واالجتماعي للمواطنني واملقيمني ومواجهة األفكار السلبية املؤدية لالنتحار
وفاء العرادي: النزاعات والكوارث والعنف وسوء املعاملة أو الفقدان والشعور بالعزلة تقترن بقوة بالسلوك االنتحاري وترتفع معدالته بني الفئات املستضعفة التي تعاني من التمييز

«الصحة»: عودة املوائد الرمضانية
وحمالت إفطار الصائم خالل رمضان

حنان عبد املعبود

هنأت وزارة الصحة اجلميع بعودة شهر رمضان الكرمي بكامل 
حلته وأنشطته هذا العام، مع السماح بعودة املوائد الرمضانية 
وحمالت إفطار الصائم. وقالت وكيلة وزارة الصحة لشــؤون 
الصحة العامة د.بثينة املضف بهذه املناســبة إن ذلك يأتي وهللا 
احلمد مع جتاوز املوجة األخيرة لڤيروس كورونا املستجد املسبب 
ملرض كوفيد-١٩، واستمرار حتسن مؤشرات الوضع الوبائي في 
البالد. وأكدت أن فرق الصحة الوقائية تواصل جهود التقصي 
الوبائي في مختلف محافظات البالد، وأن املؤشــرات احلالية 
تعطي طمأنينة، وهللا احلمد، للسماح بعودة أنشطة شهر رمضان 
املبارك بكامل حلته، مبا فيها املوائد الرمضانية وحمالت إفطار 
الصائم داخل البالد، متمنية للجميع موفور الصحة والسالمة.

د.املضف: املؤشرات األخيرة تعطي طمأنينة لعودة األنشطة الرمضانية

د. بثينة املضف


