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التركيت لـ «األنباء»: ٢٧ حالة سكر أطفال 
جديدة في مستشفى الصباح من بداية ٢٠٢٢

عبدالكرمي العبداهللا

أكدت رئيس عيادات السكر في مستشفى 
الصباح د.ندى التركيت على أن قسم األطفال 
يضم ٥ عيادات للسكر أسبوعية تعتمد على 
التثقيف الصحي للمرضى اجلدد ومتابعتهم 
وعالجهم، كما يضم القسم ٥ عيادات مضخة 
األنســولني. جاء هذا في تصريح لـ «األنباء» 
على هامش احتفال قسم األطفال مبستشفى 
الصباح باليوم العاملي للســكر، الفتة إلى أن 
عدد احلــاالت التي مت تدريبهــم وصرف لهم 
وتركيب مضخة األنسولني في عيادة مضخة 
األنسولني في مستشفى الصباح بلغ ٦٨ حالة.

وكشفت عن أن عدد احلاالت اجلديدة ملرضى 
الســكر من األطفال املشخصني في مستشفى 
الصباح بلغ ٢٧ حالة جديدة منذ بداية ٢٠٢٢

حتــى نهاية الشــهر اجلاري. بــدوره، متنى 
استشاري الغدد الصماء واألطفال في مستشفى 

الصباح د.زيدان املزيدي أن يتم االحتفال خالل 
األعوام املقبلة بالقضاء على مرض السكري. 
وأعلن املزيدي عن دراســة حديثة مت نشرها 
مؤخرا تشــير إلى أن لكل ١٠٠ ألف نسمة من 
ســكان الكويت هناك ٤١ حالة جديدة األطفال 

دون ١٥ عاما تشمل األوالد والبنات.

د.ندى التركيت ود.زيدان املزيدي وعدد من املشاركني

 «Er» الصحة» تعلن اكتشاف فصيلة دم نادرة ضمن مجموعة»
أعلنــت وزارة الصحــة 
أن إدارة خدمــات نقل الدم 
ســاهمت باكتشاف فصيلة 
دم نادرة فرعية جديدة من 
ضمــن مجموعة (Er) تنقذ 
حديثي الوالدة بالتعاون مع 

املختبرات العاملية.
وقالــت مديــرة اإلدارة 
فــي  الرضــوان  د.رمي 
تصريح لـ «كونا» أمس إن 
هــذا االكتشــاف يعتبر من 
اإلجنازات الطبية املهمة التي 
ستسهم في حتديد وعالج 
بعض احلاالت النادرة لعدم 
توافــق فصيلة الــدم على 
ســبيل املثــال بني النســاء 

احلوامل واألجنة.
ولفتــت الرضــوان إلى 
أكثـــــر مــــن ٣٠٠ وجود 
فصيلــة للدم حاليــا منها 

متكررا لألم احلامل.
وأفادت بأنه مت التعرف 
على هذه الفصيلة من خالل 
الفحوصات الدقيقة لعينات 
دم ملريضة مت التعامل معها 
وتوفيــر الدم لها من قاعدة 
بيانات الفصائل النادرة في 
السجل الوطني للمتبرعني 
لدى إدارة خدمات نقل الدم 
والتعامل مع أهل املريضة.
أنــه مت  إلــى  وأشــارت 
اكتشــاف هذه الفصيلة من 
خالل متابعة عينات ملريضة 
حامــل في عــام ٢٠١٨ لديها 
النادرة  مضادات للفصائل 
غيــر معروفــة، ومت توفير 
الــدم لها بعــد مطابقة الدم 
مــن أهل املريضة الذين هم 

أقرب اجلينات لها.
وأوضحــت أنه بســبب 

مختبران في مركز الشيخة 
ســلوى الصبــاح للخاليــا 
اجلذعية واحلبل الســري، 
وأربعة في بنك الدم املركزي 
مبنطقــة اجلابريــة، حيث 
لهــذه املختبــرات  يســمح 
بتبادل اخلبرات واملعلومات 
على مستوى عاملي، والعمل 
الفصائــل  علــى تســجيل 
النــادرة واالســتفادة مــن 

سجالت املتبرعني.
وذكرت ان السجل الوطني 
ملتبرعي الــدم يحوي أكثر 
من ٥٠٠ ألف ســجل حددت 
فصائلهم، والذي مت العمل به 
منذ عام ٢٠٠٣ ويوجد منهم 
فقط ٣٧٠ متبرعا يصنفون 
من املتبرعني النادرين، الفتة 
إلى أن هذا السجل يعد ثروة 

وطنية للكويت.

وجود هذه املضــادات فإن 
األم عانــت مــن إجهاضات 
متكررة حتى العام احلالي، 
وأنه بالتعاون مع املختبرات 
املرجعيــة العامليــة وبعــد 
حتديــد هــذه الفصيلــة مت 
أخيــرا متابعة املريضة في 
مستشفى الوالدة ونقل دم 
للجنني داخل الرحم وبفضل 

اهللا أنقذ اجلنني.
وبينت ان الطرق املعهودة 
الفصائــل  للتعــرف علــى 
هي اســتخدام األمصال في 
املختبرات املرجعية املعترف 
بها عامليا، وهي ٦ مختبرات 
تستخدم أحدث الطرق من 
الدقيق  الفحــص اجلينــي 
للتعرف على نوعية فصائل 

الدم.
وأشــارت إلى أنه يوجد 

د.رمي الرضوان أكدت أنه يعتبر من اإلجنازات الطبية املهمة وأشارت إلى أنها ستسهم في إنقاذ حديثي الوالدة

د.رمي الرضوان

الفصائل األربع الرئيسية 
املعروفة لنقل الدم، أما باقي 
الفصائــل فتعتبر فصائل 
فرعية تسبب وجود أجسام 
مضادة في بعض احلاالت 
مما يتعذر احلصول على دم 
مناسب كما تسبب إجهاضا 

حنان عبداملعبود

أكد املدير العام ملعهد دسمان للسكري د.قيس الدويري 
أهمية تسليط الضوء على مرض السكري وإيصال رسالة 
توعوية للمرضى بغية تعليمهم أساليب ومهارات التعايش 
السلمي مع هذا املرض وعوامل خطورته وكيفية الوقاية منه.
وقــال الدويري في تصريح صحافي على هامش فعالية 
«اليوم التوعوي املفتوح» الذي أقامه املعهد في مركز احلمراء 
للتســوق وبرج احلمــراء، برعاية بيــت التمويل الكويتي، 
مبناسبة يوم السكر العاملي، إن الفعالية تضمنت فحوصات 
طبية كقياس ســكر الدم واملؤشرات احليوية واستشارات 

طبية وغذائية ومتارين ونصائح تخص اللياقة البدنية.
وذكر أن تنظيم الفعالية جاء متاشــيا مع رسالة املعهد 
املتمثلة في مكافحة وباء الســكري في الكويت عبر أبحاث 
السكري والوقاية املتكاملة والتدريب والتثقيف والعالج.

وحفــل اليــوم املفتــوح بالعديد من األنشــطة الصحية 
والتوعويــة تضمنــت فحوصات طبية كقياس ســكر الدم 
واملؤشــرات احليوية، استشارات طبية وغذائية، ومتارين 
ونصائح تخص اللياقة البدنية والعديد غيرها. وكذلك جزيل 
الشكر موصول إلدارة شركة احلمراء العقارية الستضافتهم 

لهذه الفعالية.
وعلى هامش الفعالية، أكدت اختصاصية تثقيف السكري 
نعيمــة القبندي لـ «األنباء» أن دورنا أن نقوم على توعية 
املجتمع حول مرض السكري واالنتباه إلى أعراضه وكيفية 
التعامــل معه حال اإلصابة به والســيطرة عليه من جانب 
األغدية واألدوية، وكذلك جتنب اإلصابة حال عدم وجوده.

وأشارت إلى أن هناك بعض املفاهيم اخلاطئة لدى بعض 
املرضــى وتقوم على تصحيحهــا خاصة في جانب األدوية 
التــي يتم تعاطيهــا لزمن كبيــر ومنها أدويــة التحكم في 

مستوى السكري.

مدير معهد دسمان د. قيس الدويري وفريق من املعهد         (ريليش كومار)

من بــني كل األصدقاء هناك صديق 
واحد ال يشبهه أحد، كلما رمت بك احلياة 
سواء باآلالم أو األفراح اجتهت إليه، وإن 

رأيته ذهب همك واكتمل فرحك!
أنا في حياتي أعتز بأصدقائي، فكل 
واحــد له نكهة وطعم ولون، وســأظل 
مادمت حياً مديناً لهؤالء الكرام مبحبتهم 

واحترامهم وخصوصيتهم!
الصديــق نعمــة في احليــاة، فهو 
مستشارك وناصحك، وناقدك وموجهك، 

ومشاركك األفراح واألتراح!
األصدقاء في هذا الزمن «عملة نادرة» 
وهم درر مخبأة في قماقمها حتى حلظة 
خروجها وســيكون يوم سعدك عندما 
توفق «بصديق صــدوق» أبيض القلب 
والضمير، شفاف مبادر كّساب وّهاب!

الصداقة في احلياة خطوط متوازية 
ما لم تفقد توازيها وتتقاطع!

إذا وثقت في صديق عمرك وجاءت 
حلظة االختبار، النصيحة أّال تستعجل 
«اسمع منه، وال تسمع عنه، اعرف منه 
ظروفه املستجدة فإن قبلتها وفقك اهللا 
لكل خير وإّال فاصمت كصمت القبور»!

٭ ومضة: الصداقة احلقيقية ال تباع وال 
تشــترى، وإمنا هي (ثقة عمر) مفتاحها 
الوفاء والصدق واملشاركة وأجمل ثمارها 
الثقة والسعادة، وأجمل ما يقوله الكويتي 
لصديقه في كل األحوال كلمة (مصّرف)!

لنتخيل رحلــة العمر دون أصدقاء، 
كيف هي أحوالنا؟

ما أجمل الصداقات البشرية إذا خلت 
من املصالح والنوايا اخلبيثة، لهذا قالوا: 
الصداقة ال توزن مبيزان وال تقدر بأثمان 

وال بد منها مادمت إنسانا!
٭ آخر الكالم: الصداقة مواقف وليســت 
سنوات، وفخر الصداقة هي حلظة جميلة 
منجزة يعرف الطرف اآلخر فيها غاله!

إذن الصداقة احلقيقية ال تصدأ وهي 
ميثاق ذهب من العهود اإلنسانية ومنال 

اخلير من كل أبوابه!
٭ زبدة احلچي: شعرت بسعادة غامرة 
وحفيدتي الكبرى أمينة (أمونة) حتدثني 
عن رغبتها فــي الكتابة عن «الصداقة» 
حلصة التعبير، وقد سرني جدا أن وجدتها 
أكبر من ســنها، فاهمة ما هي الصداقة 
املنقطع  احلقيقية، وإثراء حلوارنا غير 
أقول حلبيبة قلبــي (أمونة) إن درجات 
الصداقة شــيء فاخر وثري في لغتنا 
العربية وأسطرها لك في املقال لالحتفاظ 

بها حبيبتي وهي:
الِتْرب: مثيلك في السّن.

الّزميل: رفيقك في العمل.
اجلليس: من يصحبك في مجلسك.

الّسمير: من يحدثك ليالً.. وعليه أن 
يطيل حتى نلحق صالة الفجر.

النّدمي: من يصاحب في شربك.. وأنا 
ال أرى هذا أبدا.

الّصاحــب: من يالزمك طوال الوقت 
ويسمى الدعلة!

الّرفيق: من يصاحبك في سفرك وهو 
إما ناجح أو راسب!

الّصديق: من صّدقك وصاحبك بوّد.
اخلّل: من أسكنك قلبه بصدق.. وهو 

نادر اليوم.
األنيس: من آنسك حضوره وأراح بالك.
النّجي: من أسّر لك في احلديث إسرارا.
الّصفي: صديقك املخلص الصدوق.
القرين: من كان وصله بك روحياً قوياً.

٭ تبقى احلقيقة الناصعة: صديقك رفيق 
دربك، كامت أسرارك، محبك دون زيف في 
املشاعر واألحاسيس ال يغيب عن بالك، 
مشارك لك اآلالم والوجع والفرح، ولهذا 

كله قلت له وأكرر كن صديقي!
.. في أمان اهللا.

ومضات

ُكن صديقي!
y.abdul@alanba.com.kw يوسف عبد الرحمن

القبندي لـ «األنباء»: نعمل على تصحيح املفاهيم اخلاطئة حول السكري لدى بعض املرضى خاصة في جانب األدوية

الدويري: تعليم مرضى السكر مهارات التعايش مع املرض
«دسمان» أقام يوماً توعوياً في مركز احلمراء مبناسبة اليوم العاملي للسكر

رئيس التحرير بحث مع السفيرة الفرنسية 
تعزيز التعاون اإلعالمي خلدمة القضايا املشتركة

التحرير  استقبل رئيس 
الزميل يوسف خالد املرزوق 
السفيرة الفرنسية لدى البالد 
كليــر لــو فليشــر، يرافقها 
السياســي فــي  املستشــار 
السفارة بســام خضراوي، 
وتناول اللقاء أحاديث ودية 
حول املوضوعات املشتركة، 
إضافة إلى القضايا العربية 

واإلقليمية والدولية.
وتخلل اللقاء بحث لسبل 
تعزيز التعاون اإلعالمي بني 
«األنباء» والسفارة الفرنسية 
مبا يخــدم مصلحة البلدين 
والشعبني الصديقني، إميانا 
بأهمية اإلعالم في تســليط 

التحرير الزميل عدنان خليفة 
الراشــد، ومديــر التحريــر 
الزميل محمد بسام احلسيني.

املستشار بسام خضراوي السفيرة الفرنسية كلير لو فليشر

القضايــــا  علــى  الضــوء 
املشتركة.

حضر اللقاء نائب رئيس 

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق مستقبال السفيرة الفرنسية كلير لو فليشر واملستشار السياسي في السفارة 
بسام خضراوي بحضور الزميلني نائب رئيس التحرير عدنان خليفة الراشد ومدير التحرير محمد بسام احلسيني

العتيبي شكر  «األنباء» 
على رعايتها املؤمتر 

الدولي للتحول الرقمي

التقى رئيس التحرير الزميل يوســف خالد املرزوق 
رئيس مجلس إدارة اجلمعية الكويتية للدراسات العليا 
د.محمد العتيبي، حيث شكره على رعاية «األنباء» للمؤمتر 
الدولي األول للتحول الرقمي الذي نظمته اجلمعية حتت 
عنوان «وجهات نظر في اإلدارة.. أدلة من البلدان النامية 
في ضوء التحول الرقمي» يومي ٢٢ و٢٣ أكتوبر املاضي.
وقدم د.العتيبي خالل االستقبال درعا تكرميية إلى 

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق.

رئيس التحرير الزميل يوســف خالد املرزوق  يتسلم درعا تكرميية 
من د. محمد العتيبي     (هاني الشمري)


