
محليات
االحد ٤ ديسمبر ٢٠٢٢

05

وزير الصحة: ٥٠٠ ألف مراجع ألقسام اجللدية سنويًا

عبدالكرمي العبداهللا

كشف وزير الصحة د.أحمد 
العوضي أن أقســام اجللدية 
ألــف  تســتقبل نحــو ٥٠٠ 
مراجع سنويا عبر املؤسسات 
التابعــة للوزارة،  العالجية 
فضال عن اخلدمــات املقدمة 
في مجال التشخيص، سواء 
بتوفيــر األدويــة أو العالج 
باألجهزة احلديثــة كالليزر 

والعالج الضوئي.
وقال د.العوضي في كلمته 
خالل افتتاح مؤمتر الكويت 
لألمراض اجللديــة والليزر 
وطب التجميل صباح أمس، 
إن مركــز أســعد احلمد فقط 
استقطب العام املاضي أكثر 

من ١٠ آالف مراجع.
األمــراض  أن  وأضــاف 
اجللديــة حتظــى باهتمــام 
بالغ من «الصحة»، الفتا إلى 
احلــرص على مواكبة أحدث 
التطــورات في التشــخيص 
والعالج واستخدامات الليزر 
الطبية، من خالل التوسع في 
العيادات التخصصية وتطوير 
الطبيــة والفنيــة  الكــوادر 
والهيئــة التمريضية، ودعم 
برنامج البعثــات اخلارجية 
للــدول املتقدمــة لألطبــاء 

الوراثية والصدفية واألكزميا 
البنويــة والبهــاق والثعلبة 
واستخدامات الليزر الطبية، 
كما يضم ورش عمل يتم من 
خاللها تدريب األطباء العاملني 
في القطاع احلكومي واألهلي 
الكويتــي  البــورد  وأطبــاء 

لألمراض اجللدية.
وبـيـــــن العتيـبـــــي ان 
العلميــة مـــن  املشــاركات 
اجلمعــيــــــــات الـرسمـيــة 
الختصاص األمراض اجللدية 
التجميــل بخالصــة  وطــب 
خبرائهــا وباحثهــا تعد أحد 
مرتكزات املؤمتر، ومت انعقاد 
ورش عمــل وندوات نظمتها 
رابطة أمراض اجللد لألطباء 
املتدربني في البورد الكويتي 
لتدريبهــم علــى اكتســاب 
املهارات العلمية في التعامل 
مــع مختلف أمــراض اجللد 
وعالجاتها، موضحا ان برنامج 
املؤمتر يحتوي على أكثر من 
٨٠ محاضرة و٢٢ ورشة عمل 
حملاضرين محليني ودوليني.

وأكد اهتمام وزارة الصحة 
بتخصص األمراض اجللدية 
حتى بات يضاهي أقسام اجللد 
بجميــع دول العالم، ويعود 
ذلك لتوفيــر أحدث األجهزة 
واألدويــة، ورفــع مســتوى 

األطباء وجــودة الرعاية من 
خالل عقد مثل هذه الندوات 
واملؤمترات التي تعتبر فرصة 
نادرة للتعليم الطبي املستمر 
وفتح آفــاق جديدة لالطالع 
علــى أحدث وســائل العالج 

لألمراض اجللدية.
بدورها، قالت نائب رئيس 
رابطة أطباء اجللدية الكويتية 
رئيس مجلس اقسام اجللدية 
بوزارة الصحة د. أطالل الالفي 
إن الرابطة حرصت على عقد 
مؤمتــر طبي على مســتوى 
عــال من العلم واملشــاركات 
الروابــط  مــع  بالتنســيق 
اخلليجيــة ومتحدثــني مــن 

أوروبا وجميع دول العالم.
ولفتــت الالفــي إلــى أن 
املؤمتــر يقام مبشــاركة ٤٥

متحدثا مــن الكويت ويضم 
ومحاضــرات  عمــل  ورش 
علميــة بالتعاون مــع أطباء 
قطاع اخلاص بهدف التعرف 
على كل مستجدات األمراض 
اجللدية مــن أدوية وأجهزة 
وغيرها، مبينة وجود عيادات 
تخصصية في ٧ مراكز طبية 
رئيسية لألمراض اجللدية، 
ونتمنى التوسع مستقبال فيها 
بالتعــاون مع مراكز الرعاية 

االولية.

خالل افتتاحه مؤمتر الكويت لألمراض اجللدية والليزر وطب التجميل مبشاركة كبيرة

الكويتيني بالدراسات العليا، 
باإلضافة إلى برنامج البورد 
الكويتي لألمراض اجللدية.

وأشــار إلــى أن املؤمتــر 
املنعقد من ٣ إلى ٤ ديسمبر 
اجلاري مبركز جابر الثقافي، 
العديــد مــن  يشــارك فيــه 
األطبــاء واالستشــاريني من 
الكويــت واخلليــج والدول 
العربيــة وأوروبــا وأميركا 
والهنــد وماليزيا، ويســلط 
الضوء على كل ما هو جديد، 
وآخــر االكتشــافات العلمية 
لتشخيص وعالج األمراض 
اجللديــة، وميثــل فرصــة 
حقيقية لتبادل اخلبرات، مبا 
يؤدي لرفع مســتوى جودة 
اخلدمة املقدمــة للمراجعني، 
الفتا إلى أن هذه اللقاءات مع 
األطبــاء املتميزين عامليا في 
مجالهم تتيح فرصة التعرف 
على التجارب واخلبرات في 
هذا املجال الدقيق بتخصص 

األمراض اجللدية.
مــن جانبه، قــال رئيس 
املؤمتــر د.محمد العتيبي إن 
البرنامــج العملي يتألف من 
محاضــرات متنوعة تتناول 
كل جديد وآخر االكتشــافات 
تشــخيص  فــي  العلميــة 
االمراض اجللدية كاألمراض 

(ريليش كومار) ملشاهدة الڤيديود.أحمد العوضي ود.محمد العتيبي ود.أطالل الالفي مع املشاركني في املؤمتر  

تفعيل النظام اآللي في جلان املجلس الطبي العام
أعلنــت وزارة الصحــة 
عــن تفعيــل النظــام اآللي 
في قســم اللجان باملجلس 
الطبي العام تســهيال على 
املواطنني وتنفيذا ملرتكزات 
رؤية كويت جديدة ٢٠٣٥.

وأكــد الوكيــل املســاعد 
الرقمية  لشــؤون الصحــة 
أحمد غريب في بيان صحافي 
حرص الوزارة على تواصل 
جهود التحول الرقمي ملختلف 
خدمــات قطاعات الــوزارة، 
النظــام  مبينــا ان تفعيــل 
اآللي للتخفيف الضغط على 

املجلس الطبي العام.
وأشار غريب إلى أهمية 
تنزيــل التطبيق احلكومي 
املوحد «سهل» للتمتع بهذه 
اخلدمــات الرقمية التي من 
شأنها توفير اجلهد والوقت 
علــى طالب اخلدمة أو على 
القطاعات أو اإلدارات املقدم 
لها، مشــيرا إلى ان تدشني 
هذه اخلدمة جاء بتوجيهات 

بالتقرير الطبي إلى املجلس 
الطبي العام عبر التراســل 

اإللكتروني.
ولفــت اجلمعــة إلى أن 
اخلطــوة الثانيــة تتضمن 
الدخول إلى تطبيق سهل من 
قبل صاحب العالقة واختيار 
الطبي  «خدمــات املجلــس 
العام» ومن ثم اختيار «تقدمي 
طلــب جلنــة طبيــة» فيما 
اخلطوة الثالثة هي وصول 

إشعار عبر تطبيق «سهل» 
أو رسالة نصية عبر الهاتف 
اللجنة»  بتحويــل «طلــب 
لتعقد اللجنة التخصصية 
بأحــد املستشــفيات وفــق 

عنوان السكن.
وأشارت إلى أن اخلطوة 
الرابعــة تتضمــن طباعــة 
التحويل مــن قبل صاحب 
العالقة قبل انعقاد اللجنة 
واحلضــور وفــق املوعــد 
واملكان املقــرر، فيما تكون 
اخلطــوة اخلامســة بعــد 
انعقاد اللجنة التخصصية 
وتتضمــن إبــالغ صاحــب 
العالقة عبر الهاتف بنتيجة 

اللجنة الطبية.
ولفتــت إلى أن اخلطوة 
األخيــرة هي اعتمــاد قرار 
اللجنة التخصصية من قبل 
املجلس الطبي العام وإرسال 
نسخة جلهة العمل، كما أنه 
ميكن االطــالع على نتيجة 
اللجنة عبر تطبيق «سهل».

د.نادية اجلمعةأحمد غريب

مــن وزير الصحــة د.أحمد 
العوضي بهدف سرعة تقدمي 

اخلدمة للمواطنني.
مــن جهتهــا، أوضحــت 
الطبــي  رئيســة املجلــس 
العــام د.ناديــة اجلمعة أن 
خطوات التقدمي على خدمة 
«طلــب جلنة طبيــة» عبر 
تطبيق «ســهل» تشــمل ٦

خطوات أولها إرسال كتاب 
رسمي من جهة العمل مرفق 

طارق سنان: األشعة التداخلية تعالج 
مشاكل تضخم البروستاتا احلميد دون جراحة

كشف األستاذ بكلية الطب 
جامعة الكويت رئيس قسم 
األشعة التداخلية وعالج األلم 
مبستشفى طيبة البروفيسور 
طارق سنان عن أحدث الطرق 
العالجية لتضخم البروستات 
احلميد «BPH» الذي يصيب 
٥٠ إلى ٩٠٪ من الرجال الذين 
تتراوح أعمارهم بني ٦٠ و٨٠

عاما، الفتــا إلى أن ضخامة 
غدة البروستاتا حالة طبية 
شائعة تظهر مع تقدم الرجال 

في العمر.
وقال سنان في تصريح 
البروســتاتا  صحافــي ان 
نــوع مــن الغــدد الصمــاء 
«اإلندوكرينيــة» صغيــرة 
احلجم موجودة عند الرجال 
فقــط تقــع بــني القضيــب 
واملثانة البولية في منطقة 
احلوض، حيث تلتف حول 
مجــرى البــول املجتمع في 
املثانة البولية ومن خاللها 
الــى اخلــارج أثنــاء عملية 
التبول، الفتــا إلى انه ومع 
تقدم السن عند الرجال يحدث 
تضخم البروســتاتا وتزيد 
بشكل ملحوظ في احلجم مما 

داخل شريان في الساق ثم 
يوجه األنبوب إلى الشريان 
الذي يزود البروستات بالدم، 
ثم حتقن خرزات صغيرة جدا 
في الشريان تعمل على منع 
تدفق الدم إلى البروستات، 
مشيرا إلى أن هذه الطريقة 
اجلديدة في املعاجلة ال توجد 
لها املخاطر نفسها من ناحية 
املضاعفــات اخلطيرة، مثل 
التــي  الســلس والعنانــة، 
تصاحب معاجلة التضخم.

وحــول أســباب حدوث 
البروستاتا احلميد  تضخم 
ومــا إذا كانت هناك إمكانية 
ليتحول لســرطان خبيث، 
أكــد ســنان أن هنــاك فرقا 
شاسعا بني األورام اخلبيثة 
التي تصيب غدة البروستاتا 
(سرطان البروستاتا) وبني 
تضخم البروستاتا احلميد، 
الفتا إلى أن األخير مت وصفه 
باحلميد لكونه من الصعب 
أن يتحول إلى سرطان خبيث 
وعلى الرغم من أن أســباب 
حدوث تضخم البروســتاتا 
أن  إال  مجهولــة  مازالــت 
بعض الدراســات واألبحاث 

التــي مازالت تــدور في هذا 
املجال أرجعت الســبب الى 
الهرمونيــة  االضطرابــات 
فــي الرجــال خاصــة التي 
تزيد حدتها مــع التقدم في 
الســن واضطراب الوظيفة 
الهرمـونـيــة للخصـيـتـــني 
باإلضافة الى عوامل أخرى 
منها السمنة وبعض أنواع 
األطعمــة وتقليل النشــاط 
احلركــي والبدنــي وكذلــك 

التهابات مجرى البول. 
العالمــات  أن  وذكــر 
واألعراض الشائعة لتضخم 
 «BPH» البروستاتا احلميد

تتمثل في التالي:
٭ احلاجة الدائمة والعاجلة 

للتبول.
٭ التكــرار املتزايد للتبول 

بالليل (البول الليلي).
٭ صعوبات في بدء التبول.

٭ ضعــف تيــار البــول أو 
توقف تيار البول وعودته.
٭ التقطير في نهاية التبول.

٭ عدم القدرة على التفريغ 
الكامل للمثانة.

٭ انخفــاض ملحــوظ فــي 
الرغبة اجلنسية.

يصيب ٥٠ إلى ٩٠٪ من الرجال ومن الصعب حتّوله إلى سرطان خبيث

البروفيسور طارق سنان

يؤثر على األعضاء احمليطة 
خاصة مجرى البول واملثانة.
وأضاف: عالج املشــاكل 
التــي تنتــج عــن تضخــم 
البروســتاتا احلميــد ميكن 
أن تتم عن طريق استخدام 
األشعة التداخلية من خالل 
البروســتاتا  ســد شــريان 
املتضخمة دون جراحة مما 
يســاعد على اخلالص التام 
من جميع املشاكل املصاحبة 
للتضخم البروستاتي، مبينا 
ان إجراء العملية باستخدام 
التداخلية يشتمل  األشــعة 
على إدخال أنبوب أو قسطرة 

القريفة: تنفيذ مشروعات «األقفاص العائمة» 
لتربية األسماك وصوًال لالكتفاء الذاتي والتصدير

محمد راتب

أعلن مديــر عام الهيئة العامة لشــؤون 
الزراعة والثروة السمكية باإلنابة م.مشعل 
القريفة أن الهيئة تعكف حاليا على اإلسراع 
في تنفيذ مشاريع األقفاص العائمة ومزارع 
تربية األســماك وزراعة الروبيان، الذي من 
املتوقع، بحسب اخلطة املوضوعة، الوصول 
إلى االكتفاء الذاتي والتحول إلى التصدير، 

موضحــا أن هذه اخلطوة قفــزة نوعية في 
عمل الهيئة وحتقيق األمن الغذائي.

وبخصوص حديقة احليوان في العمرية، 
بــني أنه متــت زيارة املــكان برفقــة اإلدارة 
الهندســية وجرى وضع خطة من ٤ مراحل 
لتأهيل األقفاص ضمانا لســالمة الزوار من 
األطفال والعائالت، موضحا أن األمر متوقف 
على احلصول على املبلغ املطلوب من «املالية» 

لبدء األعمال مباشرة.
م.مشعل القريفة

مصادر لـ «األنباء»: «التربية» ستكون 
آخر اجلهات في صرف مكافأة الصفوف األمامية

عبدالعزيز الفضلي

طلبــت وزارة املالية من 
«التربية» كشوفات مستحقي 
مكافآت الصفوف األمامية مرة 
أخــرى ملراجعتها والتدقيق 

عليها متهيدا لصرفها.
وكشفت مصادر مطلعة 
لـ«األنباء» عن أن «التربية»، 
وحســب النظــم واللوائح، 
قامــت بحصر األســماء من 
خالل كشــوفات مت إرسالها 
الى ديوان اخلدمة املدنية منذ 
منتصف العام املاضي ٢٠٢١، 
مشيرة إلى أن الديوان أبلغ 
التربية بأنــه خاطب وزارة 
املالية بكتاب رسمي، تلقت 

وســبعني دينارا وسبعمائة 
وســبعة وعشــرين فلسا) 
مع مراعاة استبعاد التكلفة 
احملــددة للقياديــني من هذا 
املبلــغ وفقا لقــرار مجلس 
الوزراء رقــم (٣٣٠) املتخذ، 
في اجتماعه رقم (١٤-٢٠٢١/٢) 
املنعقد بتاريــخ ٢٠٢١/٣/٢٩

واملتضمن استبعاد القياديني 
من كشوف مستحقي املكافآت 
املاليــة للموظفني (العاملني 
احلكومــي)  القطــاع  فــي 
املكلفــني بالعمــل ملواجهــة 
انتشــار ڤيــروس كورونــا 
املستجد باستثناء القياديني 
العاملني في وزارتي الصحة 

والداخلية.

٣ ـ تتحمــل وزارة التربية 
أعــداد  مســؤولية صحــة 
األيــام  املوظفــني، وعــدد 

احملتسبة لكل موظف.
التربيــة  ـ علــى وزارة   ٤
مراعاة القيود الواردة على 
القانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢١
عند القيام بصرف املكافأة.
وأضافــت املصــادر أن 
وزارة املاليــة لــم تصــدر 
التربية  لــوزارة  تعليمات 
بالصرف ولم حتدد موعدا 
لــه، متوقعــة أن تكــون 
«التربيــة» آخــر اجلهــات 
التي يتم لها صرف مكافآت 
الصفــوف األماميــة وقبل 
انتهاء ميزانية العام احلالي.

«املالية» طلبت منها الكشوف مرة أخرى واملبلغ املرصود ٦٤٧ ألف دينار

«األنباء» نسخة منه، وجاء 
فيه «أنه قــد مت االنتهاء من 
التدقيــق واملراجعــة علــى 
املرفقة والواردة  الكشــوف 
من قبل وزارة التربية وفقا 
للضوابــط واآلليــة احملددة 
الــوزراء رقم  بقرار مجلس 
(٦٨٦)، وبنــاء عليــه يفيــد 

الديوان باآلتي:
١ـ  عدم وجود مالحظات على 
هذه الكشوف وفقا للضوابط 
واآللية احملددة بقرار مجلس 

الوزراء رقم (٦٨٦).
٢ـ  أن املبلغ اإلجمالي املطلوب 
للصرف يبلغ ٦٤٧٥٧٦٫٧٢٧

د.ك (ستمائة وسبعة وأربعني 
ألفــا وخمســمائة وســتة 

العتيبـي: املؤمتر يشـمل أكثـر مـن ٨٠ محاضرة و٢٢ ورشـة عمـل حملاضرين محليـني ودوليني

ملكة ماليزيا استقبلت الشيخ مشاري العفاسي
اســتقبلت امللكة عزيزة أمينة ميمونة إســكندرية ملكة 
ماليزيا في القصر امللكي إستنا نيجارا، الشيخ مشاري راشد 
العفاسي، وأقامت مأدبة غداء تكرميا له والوفد املرافق له. 
حضر اللقاء ملكة ســلنجور الســلطانة نور العاشــقني 
بنت عبدالرحمن وعدد من أصحاب السمو األمراء واألميرات 

وعدد من املسؤولني.
وتأتي زيارة الشيخ مشاري العفاسي إلى ماليزيا ضمن 
زيارة رسمية ملدة ٧ أيام يقوم فيها بافتتاح أكادميية العفاسي 

للقرآن الكرمي.
وتعــد هذه الزيارة الثالثة ملاليزيا، حيث يحظى مبحبة 

كبيرة، وقد تزاحم املصلون للحضور والصالة خلفه. 
وأقام حلقات تصحيح تالوة القرآن الكرمي لغير الناطقني 

ملشاهدة الڤيديوملكة ماليزيا خالل استقبال مشاري العفاسيبالعربية.


