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بإمكانك ا�ن الحصول على الرعاية الطبية المتكاملة دون 

مغادرة منزلك مع خدمات الرعاية الطبية المنزلية

من مستشفى دار الشفاء.
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 - االستشارة الهاتفية مع الطبيب 
     (صوت – صوت وصورة)
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- السونار المنزلي

- صرف وتوصيل ا�دوية

- العناية التمريضية المنزلية

خــدمــة
 الرعاية الطبية المنزلية

للحجز المسبق  يرجى ا�تصال على
 الخط الساخن :



بإمكانك ا�ن الحصول على الرعاية الطبية المتكاملة دون 

مغادرة منزلك مع خدمات الرعاية الطبية المنزلية

من مستشفى دار الشفاء.

تشمل الخدمات:

- الملف الطبي ا�لكتروني (صحتي أونالين)

 - االستشارة الهاتفية مع الطبيب 
     (صوت – صوت وصورة)

- االستشارة المنزلية مع الطبيب

- المختبر المنزلي

- السونار المنزلي

- صرف وتوصيل ا�دوية

- العناية التمريضية المنزلية

خــدمــة
 الرعاية الطبية المنزلية

للحجز المسبق  يرجى ا�تصال على
 الخط الساخن :

أعزائي القراء..

ـــادة الوعـــي  ـــى زي ألن مستشـــفى دار الشـــفاء يســـعى دومـــً إل
الممكنـــة  والطـــرق  الوســـائل  بشـــتى  للمجتمـــع  الصحـــي 
تلبيـــًة لنـــداء الواجـــب المنـــوط بـــه للوصـــول إلـــى مجتمـــع 
مثقـــف صحيـــُا بكافـــة شـــرائحة وفئاتـــه، يســـعدنا أن نلقـــي 
الطبيـــة  المواضيـــع  عـــدد  علـــى  العـــدد  هـــذا  فـــي  الضـــوء 

والنصائـــح المتنوعـــة فـــي مختلـــف التخصصـــات الطبيـــة التـــي يســـاندها علـــى أرض الواقـــع أرفـــع 
الخبـــرات وأكثرهـــا كفـــاءة علـــى اإلطـــاق. وبمناســـبة قـــرب حلـــول عيـــد األم، فإننـــا نخـــص العـــدد بملـــف 
خـــاص عـــن صحـــة المـــرأة وذلـــك لحـــرص المستشـــفى علـــى تعزيـــز صحـــة المـــرأة مـــن جميـــع النواحـــي 

التوعويـــة والعاجيـــة، وتقديـــم كل مـــا هـــو جديـــد فـــي عـــاج أمـــراض النســـاء.
كمـــا شـــهد المستشـــفى مؤخـــرًا انضمـــام نخبـــة مـــن االستشـــاريين واالختصاصييـــن فـــي عـــدد 
مـــن التخصصـــات مثـــل المـــخ واألعصـــاب، األنـــف واألذن والحنجـــرة، الجراحـــة العامـــة، النســـاء والـــوالدة 

وغيرهـــا مـــن التخصصـــات.
وعلـــى خلفيـــة انتشـــار فيـــروس الكورونـــا حـــول العالـــم، أقـــام المستشـــفى مخطـــط تدريبـــي عملـــي 
ـــة ليصبـــح الجميـــع علـــى أهبـــة  للكـــوادر العاملـــه فـــي المستشـــفى بمختلـــف األقســـام الطبيـــة واإلداري
االســـتعداد للتعامـــل مـــع الحـــاالت التـــي يشـــتبه فـــي اصابتهـــا ســـواء بالطـــوارئ، العيـــادات الخارجيـــة 

أو األقســـام الداخليـــة طبقـــً لإلجـــراءات المتبعـــة حســـب وزارة الصحـــة.
متعكـــم اهلل بنعمـــة الصحة وألبســـكم ثوب العافية.
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ــبه  ــي تش ــد الت ــبة للزوائ ــاج نس ــات الت ــر وس ــمية في ــت تس تم
فرعيــة  مجموعــات  أربعــة  هنــاك  ســطحها.  علــى  التــاج 
وبيتــا  ألفــا  بإســم  تعــرف  التــاج.  فيروســات  مــن  أساســية 

ودلتــا. وجامــا 

الكورونــا هــى عائلــة كبيــرة مــن الفيروســات بعضهــا يصيــب 
البشــر بعــدة أمــراض تتــراوح مــا بيــن نــزالت البــرد العاديــة إلــى 

الشــديدة.

مرض فيروس كورونا )كوفيد - ١٩(
Coronavirus disease )covid - 19)

متى وأين ظهر الفيروس؟
أعلنــت الســلطات الصينيــة فــي ديســمبر 2019 ظهــور حــاالت مــن البشــر مصابــة 
ــق  ــادة ويطل ــية ح ــراض تنفس ــم بأع ــا يصيبه ــروس الكورون ــن في ــد م ــوع جدي بن

ــد- 19( ــً )كوفي ــه حالي علي

فيروس كورونا البشري وأنواعه

فيروس كورونا المسبب للمتالزمة التنفسية 
  SARS-CoV الحادة الوخيمة

تم التعرف على الفيروس التاجي للمتالزمة التنفسية 
الحادة الوخيمة )SARS-CoV  ( ألول مرة في الصين في 

نوفمبر من عام 2002. انتقل الفيروس من القطط البرية 
إلى البشر في الصين عام 2002.

وتسبب في تفشي المرض في جميع أنحاء العالم في 
2002 - 2003 مع ظهور 8.98 حالة محتملة بما في ذلك 

774 حالة وفاة.

منذ عام 2004. لم يتم اإلبالغ عن أى حاالت معروفة 
لإلصابة بتلك المتالزمة في أي مكان في العالم.
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قد يحدث تحور في الفيروس فينتقل من الحيوان لإلنسان 
أو من حيوان )غالبا الخفاش( لحيوان آخر ثم لإلنسان.

حتى اآلن تجري األبحاث للتعرف على الحيوان مصدر 
العدوى للفيروس المسبب لمرض كوفيد -١٩ ولتأكيد طرق 

انتقاله بين البشر.

المملكة العربية السعودية

فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-١٩

مصدر العدوى

تم اإلبالغ عن ظهور فيروس كورونا لمتالزمة الشرق 
األوسط التنفسية ألول مرة في المملكة العربية السعودية 

في عام 2012.

ومنذ ذلك الحين وحتى نهاية شهر يناير 2020 تسبب 
المرض في إصابة 2019 حالة مؤكدة مخبريا عالميا بينها 

866 حالة وفاة بمعدل %34,3.

تم ربط جميع الحاالت حتى اآلن بدول في شبه الجزيرة 
العربية أو بالقرب منها.

فيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق 
   MERS-CoV األوسط التنفسية



من توصيات منظمة الصحة العالمية االسترشاد بطرق نقل 
العدوى لفيروسات كورونا السابقة وذلك لسرعة اتخاذ 

التدابير الوقائية للسيطرة على انتشار العدوى.

- التهاب رنوي.
- فثك | في وظائف الكلي.

- فشل في وظائف الجهاز التنفسي.

- األطفال : أقل من سنتين.
- كبار السن : ٦٥ سنة فما فوق.

- األشخاص المصابين ببعض األمراض المزمنة.
- الحوامل.

- حاالت ضعف الجهاز المناعي.

تتراوح في شدتها من نزالت برد بسيطة إلى االعتالالت 
الشديدة، ومن هذه األعراض:

- ارتفاع بدرجة الحرارة.
- كحة.

- صعوبة في التنفس.

١ - ١٤ يومًا من التعرض للفيروس.

- عن طريق التعرض للرذاذ الناتج من الكحة أو العطس.
- االختالط المباشر بالمريض.

- االختالط بالحيوانات الحية أو الميتة أو مخلفاتها.

طريقة نقل العدوى

المضاعفات

الفئات األكثرعرضة لمخاطر اإلصابة 
بالمضاعفات؟

األعراض

فترة الحضانة

من طرق تقل العدوى:-

Usually lives in bats & 
other wild animals, and 
is transmitted to humans 
directly, or via other animals.

Can also transmit between 
humans via respiratory 
droplets

ZOONOSE

6
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-اليوجد عالج محدد للمرض.
-ويعتمد العالج على الحالة السريرية للمريض.

-وال يوجد لقاح حتى اآلن.

من توصيات منظمة الصحة العالمية االسترشاد بطرق نقل 
العدوى لفيروسات كورونا السابقة وذلك لسرعة اتخاذ 

الندابير الوقائية للسيطرة على انتشار العدوى.

اغســل يديــك بالمــاء و الصابون أو باســتخدام المطهرات 
التــي تحتــوي عــل الكحول.

* اغسل يديك بعد السعال أو العطس.

* بعد االعتناء بالمرضى.

* قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام.

* قبل األكل.

* بعد استخدام الحمام .

* عند اتساخ األيدى.

* بعد التعامل مع الحيوانات أو مخلفاتها.

هل يوجد عالج ضد فيروس كورونا 
المستجد؟

طريقة نقل العدوى

احم نفسك من عدوى فيروس كورونا 
)كوفيد - ١٩(

احم نفسك من
عدوى فيروس

كورونا )كوفيد-١٩(

حافظ على صحتك
أثناء السفر

احم اآلخرين
من العدوى

اجراءات
سالمة الطعام

حافظ على صحتك
أثناء التسوق

الوقاية



افرك يديك بالماء الجاري و الصابون لمدة ال تقل عن 20 ثانية عند اتساخها اذا لم يكن هناك أوساخ عالقة باليدين اغسلها بالماء 
والصابون أو بالمطهرات التي تحتوي على الكحول.

* تجنب االقتراب من أي شخص مصاب بالبرد أو يعاني من أعراض البرد.

* قم بطهي اللحوم و البيض جيدا.

* تجنب التعامل مع الحيوانات ومننجاتها النيئة دون استخدام أدوات
   الوقاية.

الطريقة الصحيحة لغسل اليدين

احم نفسك من عدوى فيروس كورونا )كوفيد-١٩(
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ضع ما يكفي من الصابون لتغطيةبلل يدك بالماء

يديك تمامًا

ضع راحة يدك اليمنى على راحة يدك

اليسرى مع تشبيك أصابعك

افرك يديك وأنت تلفهما إلى الخلف وإلى 
األمام مع تشبيك أصابع اليد اليمنى في 

راحة اليد اليسرى ثم اعكس الوضع

استعمل المنشفة في غلق الحنفية

شبك أصابع يديك مع عكس 

اتجاههما

أشطف يديك بالماء

واآلن أصبحت يديك مأمونتين

ضع راحة يدك اليمنى على ظهر يدك
اليسرى مع تشبيك أصابعك ثم 

اعكس الوضع

افرك إبهامك األيسر وأنت
تلفها داخل راحة اليد اليمنى

ثم اعكس الوضع

جفف يديك تجفيفًا تامًا بمنشفة 

وحيدة االستعمال

افرك راحتيك

8



- واحدة لالغذية الطازجة كالخضروات و الفاكهة

- واحدة للحوم غير المطهية وواحدة للحوم الناضجة.

* اغسل يديك عند تغيير نوع الطعام الذي تعده.

* تأكد من طهي اللحوم جيدًا وتحضيرها بشكل آمن.

* استخدم لوحات تقطيع و سكاكين مختلفة لكل نوع طعام على حده :

احم اآلخرين من العدوى

اتباع إجراءات سالمة الطعام

9

غط أنفك و فمك بالمناديل أو باستخدام 
ثنية مرفقك عند السعال أو العطس 
والق المناديل في حاوية مغلقة ثم 

اغسل يديك جيدًا.

المحافظة على غسيل اليدين 
بالطريقة الصحيحة لمدة ال تقل 

عن 20 ثانية.

تجنب اإلختالط المباشر باآلخرين.

23 1
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* تجنب السفر إذا كنت تعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة أو سعال.
* إذا أصبت أثناء السفر بحمى أو سعال أو ضيق تنفس اطلب المساعدة الطبية فورا.

* أخبر مقدم الرعاية الطبية اذا كنت قادما من السفر.
* اغسل يديك بشكل متكرر باستخدام المطهرات أو بالماء و الصابون.

* تجنب االقتراب من المصابين بالحمى و السعال.
* تجنب مالمسة العين و الفم و األنف بيدك.

حافظ على صحتك أثناء السفر

* اغسل يديك بالماء و الصابون بعد لمس الحيوانات
   أو منتجاتها.

* تجنب مالمسة عينيك أو فمك أو أنفك.
* ابتعد عن الحيوانات المريضة و اللحوم الفاسدة.

* ابتعد عن الحيوانات الضالة و المخلفات السائلة في األسواق.

حافظ على صحتك أثناء التسوق

* اغسل يديك بالماء و الصابون جيدا بعد لمس الحيوانات أو اللحوم و
* تطهير األدوات بعد استخدامها.

* ارنداء المريلة و القفازات و قناع الفم و األنف عند التعامل مع الحيوانات و منتجاتها.
* غسل أدوات الوقاية بعد االنتهاء من العمل و في مكان العمل يوميا.

* عدم تعريض أفراد العائلة لمالبس العمل واألحذية المتسخة.

للعاملين في أسواق اللحوم أو الدواجن؟
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* غط أنفك و فمك بالمنديل عند السعال أو العطس أو مرفقك من الداخل.
* تخلص من المناديل واغسل يديك في الحال.

* إذا اخترت أن تلبس قناع الوجه تأكد أنه يغطي األنف و الفم و تجنب لمسه بعد وضعه على الوجه.
* بعد االتتهاء من استخدام القناع تخلص منه فورًا في حاوية مغلقة واغسل يديك في الحال.

* اذاشعرت بالتعب أثناء رحلة السفر استعن بالطاقم لطلب المساعدة الطبية وأخبرهم بتاريخ سفرك السابق.
* تناول الطعام المطهي جيدًا.

* تجنب البصق و السعال في األماكن العامة.
* تجنب االقتراب من الحيوانات المريضة أو اصطحابها في السفر.

حافظ على صحتك أثناء السفر
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حســب جميــع الدراســات التــي خرجــت عــن فيــروس كورونــا وتأثيــره 
علــى مختلــف الفئــات العمريــة، فقــد أجمعــت الدراســات الطبيــة 
علــى أن تأثيــر فيــروس كورونــا يتفاقــم علــى كبــار الســن، حيــث 
ــع أنحــاء  ــدى المســنين بســببه، فــي جمي ــات ل ازدادت نســبة الوفي

ــم. العال

وإلــى جانــب التقــدم فــي العمــر، تعــد اإلصابــة بأمــراض مزمنــة مثــل: 
القلــب، الرئــة، والســكري، عوامــل مــن شــأنها أن تضاعــف احتمــاالت 

التأثــر بـــ ''CoVID-19''، لــدى مــن تخطــت أعمارهــم الـــ 60 عامــً.

كمــا أن انخفــاض المناعــة قــد تضــع كبــار الســن عرضــة لخطــر الوفــاة 
بصــورة أكبــر، فــي حالــة إصابتهــم بوبــاء مثــل الفيــروس التاجــي 

الجديــد ''الكورونــا''.

وأوصــت مراكــز مكافحــة األمــراض والوقايــة أن يتأكــد مــن كان لديــه 
مســن فــي المنــزل، مــن اتخــاذ احتياطــات إضافيــة لضمــان ســالمته 
الجهــاز  إلــى خمــس طــرق مــن شــأنها تعزيــز  الصحيــة، مشــيرة 

المناعــي لكبــار الســن، أال وهــي:

التطعيــم ضــد اإلنفلونــزا : يقــول الباحثــون إن التطعيــم ضــد 
اإلنفلونــزا أمــر مهــم جــدًا لــكل شــخص مــن ســن 65 ســنة، 
كمــا أنــه يقّلــص نســبة الوفيــات حتــى النصــف، ويمنــح كبــار 

الســن خطــرًا أقــل باإلصابــة بنســبة 40 إلــى %60.

نظــام غذائــي صحــي: يوصــي الخبــراء بــأن يتنــاول كبــار الســن 
الفواكــه والخضــراوات الغنيــة بفيتامينــات C و E، فهــي مهمــة 

لتعزيــز الجهــاز المناعــي.

 التقليــل مــن تنــاول الســكر والدهــون واألطعمــة المصنعــة، 
الحبــوب  إدراج  إلــى  باإلضافــة  للغايــة،  مفيــد  أمــر  أنــه  حيــث 
نظامهــم  فــي  الدهــون  مــن  الخاليــة  والبروتينــات  الكاملــة 

الغذائــي.

النشاط البدني: أصبــح مــن الضــرورة الملّحــة إلــزام كبــار الســن 
وذوي الشــيخوخة اتبــاع نشــاط بدنــي يمــد أجســامهم بمــا 
يكفــي لمحاربــة العــدوى والفيروســات. ويمكــن أن تعــزز تمارين 
المشــي وركــوب الدراجــات ودروس اليوغــا مــن الــدورة الدمويــة 

وتقــوي الجهــاز المناعــي.

مــن  المزمــن  اإلجهــاد  يقلــل  أن  يمكــن  الضغــوط:  تخفيــف 
لإلصابــة  أكثرعرضــة  ويجعلــه  المناعــي  الجهــاز  اســتجابة 
بالفيروســات واألمــراض، كمــا أن ممارســة أنشــطة مثــل القــراءة 

أو رعايــة النباتــات تخفــف التوتــر لــدى كبــار الســن.

النــوم: يعــزز النــوم وظائــف الجســم والدمــاغ والذاكــرة لــدى 
بشــكل  االســتجابة  علــى  قادريــن  ويجعلهــم  الســن،  كبــار 
أفضــل للتأثيــرات الخارجيــة مثــل اإلجهــاد. ويحتــاج المســنون 
مــا ال يقــل عــن ســبع ســاعات ونصــف الســاعة إلــى تســع ســاعات 

ــة الواحــدة. مــن النــوم فــي الليل

أسهل طرق لحماية الكبار في السن من 
خطر كورونا.. 5 طرق تعزز مناعتهم

طرق الوقاية من فيروس كورونا
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يتســاءل كثيــر مــن النــاس عــن طــرق الوقايــة مــن فيــروس كورونــا المنتشــر فــي جميــع أنحــاء العالــم، 
فالمخاطــر تتوقــف علــى مــكان إقامتــك وأيــن ســافرت مؤخــرًا، إذ أن مخاطــر العــدوى تزداد فــي المناطق 

التــي يوجــد فيهــا عــدد مــن األشــخاص الذيــن ُشــّخصت إصابتهــم بمــرض ''كوفيــد 19''.

لكــن مــن المهــم أن نكــون علــى وعــي بالحالــة الســائدة فــي منطقتنــا ونتابــع جهــود التأهــب المبذولــة فيهــا وتدابيــر الحماية 
. للجميع

يختلــف المــرض مــن شــخص آلخــر، قــد يكــون المــرض أشــد وطــأة بالنســبة ألشــخاص آخريــن، لــذا عليــك الحفــاظ علــى صحتــك 
وحمايــة اآلخريــن باّتبــاع مــا يلــي:

نظــف يديــك جيــدًا بانتظــام بفركهمــا 
بمطهــر كحولــي لليديــن أو بغســلهما 
بالمــاء والصابــون، فمــن شــأن ذلــك أن 
يقتــل الفيروســات التــي قــد تكــون علــى 

يديــك.

بالمــرض،  شــعرت  إذا  المنــزل  الــزم 
والســعال  بالحمــى  مصابــً  كنــت  إذا 
الرعايــة  التمــس  التنفــس،  وصعوبــة 
الطبيــة واتصــل بمقــدم الرعايــة الصحية 
لحمايتــك  ذلــك  إليــه،  التوجــه  قبــل 
ــواع  ومنــع انتشــار الفيروســات وســائر أن

العــدوى.

تجنــب لمــس عينيــك وأنفــك وفمــك، فاليديــن تلمــس العديــد مــن األســطح ويمكنهــا 
إلــى  الفيــروس  تنقــالن  قــد  فإنهمــا  اليديــن،  تلوثــت  وإذا  الفيروســات  تلتقــط  أن 

ويمكــن  الفــم،  أو  األنــف  للفيــروس أن يدخــل الجســم عــن العينيــن 
المنافــذ ويصيبــك  بالمــرض. تأكــد مــن اّتباعــك أنــت طريــق هــذه 
لممارســات  بــك  الجيــدة، والمحيطيــن  التنفســية  النظافــة 
أو ويعنــي ذلــك أن تغطــي فمــك  المثنــي  بكوعــك  وأنفــك 
الســعال  عنــد  ورقــي  أو العطــس، ثــم التخلــص مــن بمنديــل 

فـاإلفـــرازات الـتـنفسيـــة تـنـشـــرالمنديــل المســتعمل علــى الفـــور 
الفيروس، وباّتباع ممارسات النظافة التنفسية الجيدة، تحمي األشخاص من حولك.

 احتفــظ بمســافة ال تقــل عــن متــر واحــد 
شــخص  أي  وبيــن  بينــك   ) أقــدام   3  (
تتناثــر  ال  حتــى  يعطــس،  أو  يســعل 
مــن أنفــه أو فمــه إفــرازات تنفســية  قــد 

الفيــروس. علــى  تحتــوي 

تطــورات  آخــر  علــى  باســتمرار  اّطلــع 
المشــورة  واّتبــع   ''19-CoVID'' مــرض 
ــة  ــة الصحي التــي يســديها مقــدم الرعاي
ــة  ــة والمحلي أو ســلطات الصحــة الوطني
ــن  ــة نفســك واآلخري بشــأن كيفيــة حماي

الفيــروس. مــن 

طرق الوقاية من فيروس كورونا
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فيروس الكورونا المستجد 
وتأثيره على الحوامل والمرضعات

ال يوجــد معلومــات ذات دليــل علمــي حــول هــذا الموضــوع، إال أن الحوامــل أكثــر 
عرضــة لإلصابــة بالتهابــات الجهــاز التنفســي ذات األصــل الفيروســي بمــا فيهــا 

الكورونــا المســتجد.

كمــا قــد تكــون الحوامــل أكثــر عرضــة لإلصابــة بأعــراض شــديدة جــراء فيــروس 
الكورونــا مقارنــة باالخريــن. لــذا يجــب علــى الحوامــل محاولــة تجنــب الفيــروس 

مــن خــالل غســل اليديــن باســتمرار وتجنــب المرضــى.

ــة  ــا مقارن ــروس الكورون ــة بفي ــة لإلصاب ــر عرض ــل أكث ــل الحوام ه
باالخريــن؟

ال يوجــد معلومــات كافيــة حــول هــذا الموضــوع حتــى االن. لكــن اإلجهــاض 
والــوالدة المبكــرة كانــت مــن أعــراض اإلصابــة بفيــروس الكورونــا المســبب 

والســارس. التنفســية  األوســط  الشــرق  لمتالزمــة 

جديــر بالذكــر أن ارتفــاع درجــة حــرارة الحامــل فــي الثلــث األول مــن الحمــل مــن 
شــأنه أن يزيــد مــن خطــر العيــوب الَخلقيــة للجنيــن.

ــة  ــات لإلصاب ــا معرض ــروس الكورون ــات بفي ــل المصاب ــل الحوام ه
ــل؟ ــى الحم ــر عل بمخاط

ينتشــر فيــروس الكورونــا الجديــد مــن خــالل التواصــل المباشــر 
مــع المصــاب مــن خــالل ذرات الجهاز التنفســي، بالتالي إمكانية 
ــر  ــى الجنيــن أو طفلهــا غي ــة للفيــروس إل نقــل المــرأة المصاب

معروفــة بعــد.

فــي المقابــل، أشــارت بعــض الحــاالت التــي كانــت مشــابهة إلــى 
عــدم نقــل الفيــروس إلــى الطفــل خــالل الــوالدة أو الجنيــن، 
ولــم يتــم العثــور علــى الفيــروس فــي الســائل األمينوســي أو 

حليــب الثــدي.

أو  الجنيــن  إلــى  المــرض  نقــل  الممكــن  مــن  هــل 
المصابــة؟ األم  مــن  الــوالدة  عنــد  الطفــل 

سؤال وجواب
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علــى  العثــور  تــم  فقــد   ، علميــة  معلومــات  علــى  بنــاًء 
الــوالدة  بينهــا  مــن  الصــدد  بهــذا  المضاعفــات  بعــض 
المبكــرة. لكــن مــن غيــر المعــروف بعــد إن كانــت هــذه 

تحديــًدا. الفيــروس  بســبب  النتيجــة 

الفيــروس بالفيروســات األخــرى  تــم مقارنــة هــذا  إذا مــا 
ــة الحامــل قــد  ــزا، فــإن إصاب مثــل تلــك المســببة لإلنفلون
تــؤدي إلــى الــوالدة المبكــرة وانخفــاض وزن الجنيــن عنــد 
الــوالدة، كمــا إن اإلصابــة المترافقــة مــع ارتفــاع فــي دراجــة 
حــرارة الجســم فــي الفتــرة األولــى مــن الحمــل قــد تترافــق 

مــع بعــض العيــوب الخلقيــة للجنيــن.

ينتقــل الفيــروس مــن الشــخص المصــاب إلــى الســليم 
عبــر التواصــل المباشــر مــن خــالل رذاذ الجهــاز التنفســي 

الناتــج عــن الســعال أو العطــس.

عــدم  إلــى  المتوفــرة  المحــدودة  المعلومــات  تشــير 
وجــود أي دليــل النتشــار الفيــروس عبــر حليــب الثــدي، 
كمــا أشــارت الدراســات لفيــروس )SARS( بعــدوم وجــود 
الفيــروس فــي حليــب األم، لكــن قــد يكــون هنــاك أجســام 

مضــادة لــه فــي الحليــب.

ــن  ــة معّرضي ــن ألم مصاب ــال المولودي ــل االطف ه
ــة؟ ــات مختلف لمضاعف

هــل تســبب الرضاعــة الطبيعيــة ألم مصابــة فــي 
نقــل المــرض إلــى الطفــل؟
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ال يشــّكل فيــروس كورونــا المســتجد خطــرًا كبيــرًا علــى األطفــال ألســباب ال تــزال مجهولــة إال أنــه قــد يصيبهــم ويجعلهــم 
ناقليــن لــه، لقــد تــم تســجيل حــاالت إصابــة لألطفــال والرضــع بالفيــروس الجديــد، إال أن المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا 
مــن فيروســات الكورونــا المختلفــة تشــير بــأن االطفــال أقــل عرضــة لإلصابــة بالفيــروس. لكــن قــد يكــون بعــض األطفــال أكثــر 

عرضــة للمصاعفــات فــي حــال إصابتهــم بمشــاكل صحيــة وأمــراض أخــرى مختلفــة.

علــى  وحثهــم  الوقائيــة  بالخطــوات  القيــام  األطفــال  علــى  يجــب 
ذلــك وأهمهــا غســل اليديــن بالمــاء والصابــون أو معقــم اليديــن 
الكحولــي، وتجنــب االختــالط مــع المصابيــن وأخــذ اللقاحــات الالزمــة 

الخاصــة باإلنفلونــزا.

ولــم تســجل رســميً حــاالت كثيــرة بفيــروس كورونــا المســتجد فــي 
صفــوف األطفــال منــذ بــدء انتشــاره نهايــة ديســمبر فــي ووهــان 
ــر لمهمــة مشــتركة بيــن الصيــن  فــي الصيــن. فقــد جــاء فــي تقري
ومنظمــة الصحــة العالميــة نشــر نهايــة فبرايــر أن 2,4 % فقــط مــن 
ــة فــي تلــك الفتــرة، كانــت عائــدة ألشــخاص  أكثــر مــن 75 ألــف إصاب

ــة عشــرة. دون الثامن

ألن األطفــال حتــى عندمــا يصابــون يكونــون فــي وضــع جيــد وال 
يتوجهــون إلــى المستشــفى وال يخضعــون تاليــً للفحــص. ولــم 
تتضــح بعــد األســباب الكامنــة وراء عــدم ظهــور أعــراض قويــة لــدى 
األطفــال إال أن الخبــراء يطرحــون بعــض الفرضيــات. حيــث أن األطفــال 
يتعرضــون ألمــراض كثيــرة فــي ســنوات عمرهــم األولــى لــذا يكــون 
جهازهــم المناعــي فــي أفضــل حــال ويســتجيب جيــدًا مــع  هــذا 

الفيــروس الجديــد.

لماذا ال يظهر األطفال في اإلحصاءات؟

ُعــرف فيــروس كورونــا منــذ الـــ1960 م، ولكــن فــي ذلــك الوقــت لــم 
تصاحــب إصابــة األطفــال بالفيــروس مخــاوف حــول المعانــاة مــن 
ُمضاعفــات خطيــرة؛ حيــث إّن الفيــروس عــادة مــا ُيســّبب عــدوى 
فــي الجهــاز التنّفســي العلــوّي والتــي ُتصاحبهــا أعــراض وعالمــات 
ُمشــابهة لتلــك التــي تظهــر عنــد اإلصابــة بغيرهــا مــن العــدوى 
ــزا، وعــادة مــا تختفــي هــذه األعــراض وحدهــا  الفيروســّية كاألنفلون
خــالل عــّدة أّيــام. وُتعــد اإلصابــة بعــدوى الجهــاز التنفســّي الســفلّي 
كااللتهــاب الرئــوي والتهــاب القصبــات غيــر شــائعة عنــد األطفــال 
بشــكل عــام، إلّا أّن العــدوى بفيــروس كورونا قــد ترتبط بُمضاعفات 
صحّيــة خطيــرة لــدى حديثــي الــوالدة، أو األطفــال المولوديــن مبّكــرًا، 
أو بــوزن أقــل مــن الطبيعــّي، أو أولئــك الذيــن ُيعانــون مــن مشــاكل 
صحّيــة أخــرى، وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن العــدوى بفيــروس كورونــا قــد 
تــؤدي إلــى ظهــور بعــض األعــراض والعالمــات فــي أعضــاء أخــرى مــن 

ــة. الجســم، باإلضافــة إلــى األعــراض والعالمــات الرئوّي

أعراض فيروس كورونا عند األطفال

فيروس كورونا يصيب األطفال 
''بشكل خفي''
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العطاس.
سيالن األنف.

التعب واإلرهاق.
السعال.

ارتفاع درجة الحرارة.
التهاب الحلق.

تفاقم في حالة الُمصاب بالربو.
ألم في البطن.

التقّيؤ.
اإلسهال.

تأثيرات في الجهاز العصبي المركزي.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

األعــراض  بيــان لبعــض مــن أهــم  يلــي  وفيمــا 
عــام: بشــكل  للعــدوى  الُمصاحبــة  والعالمــات 
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إن األطفــال يحتاجــون إلــى تواصــل البالغيــن الذيــن يعيشــون معهــم بــكل هــدوء ووضــوح. 
ومــع اســتمرار انتشــار فيــروس كورونــا الجديــد CoVID-19، فــي بلــدان متعــددة، مــن المهــم 

أن يتواصــل البالغــون بــكل هــدوء مــع األطفــال. 

كيفية التحدث مع األطفال
حول فيروس كورونا
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ننصــح البالغيــن بــأن يكونــوا واضحيــن بشــكل خــاص مــع األطفــال 
الصغــار الذيــن قــد يســيئون تفســير الصــور التــي يرونهــا علــى 
شاشــات التلفزيــون. قــد ال يــدرك األطفــال الصغار أن هــذه اللقطات 
ــم تصويرهــا فــي أماكــن بعيــدة. ولكــن قــد يعتقــدون أن تلــك  ت

اللقطــات تظهــر أشــخاصً مــن مجتمعنــا معّرضيــن للخطــر.

إليكم بعض اإلرشادات حول كيفية التحدث مع األطفال بشأن هذا الفيروس:

حيــث أن مــن أهــم األشــياء التــي يجــب أخذهــا بعيــن االعتبــار أن 
األطفــال يعتمــدون علــى البالغيــن لفهــم العالــم مــن حولهم. 
لــذا، سيشــعر األطفــال بالقلــق بشــكل أكبــر أو أقــل بنــاًء علــى 
ــاج األطفــال  ــن حولهــم. يحت ــار الموجودي ــة تواصــل الكب كيفي
والمراهقــون علــى حــد ســواء إلــى مســاعدة البالغيــن لهــم 
علــى وضــع هــذا الوبــاء فــي منظــوره الصحيــح. حيــث إنهــم 
مثــل  لوضــع شــيء  الكافيــة  الحياتيــة  التجــارب  يمتلكــون  ال 
CoVID-19 فــي ســياقه المناســب. إنهــم يحتاجــون حًقــا إلــى 

البالغيــن لتفســير المعلومــات لهــم.

يهتــم األطفــال عــن كثــب بالكيفيــة التــي يتواصــل 
البالغــون معهــم بهــا

قبــل التحــدث إلــى األطفــال، يجب على البالغيــن فهم الحقائق 
واالســتعداد لمشــاركة المعلومــات الدقيقــة بطريقــة يمكــن 
يــزال  ال   19-CoVID فيــروس  ألن  ونظــًرا  فهمهــا.  لألطفــال 
جديــًدا للغايــة، فــإن العلمــاء ليســوا متأكديــن مــن الســبب 
وراء قلــة عــدد األطفــال الذيــن تظهــر عليهــم أعــراض اإلصابــة 
بالفيــروس، أو لمــاذا ال يتعــرض األطفــال إال ألعــراض خفيفــة؛ 
ولكــن يمكــن للبالغيــن إخبــار األطفــال بــأن معظــم األطفــال ال 

يتعرضــون للمــرض الشــديد مــن جــراء هــذا الفيــروس.

يـجـب تـقـديـم حـقـائـق دقـيـقـة ومـنـاسـبـة لـلـعمر

عندمــا  أنــه  تعّلــم  علــى  األطفــال  لمســاعدة  فرصــة  هــذه 
إلــى  التحــدث  المهــم  مــن  األشــياء،  مــن  بالقلــق  يشــعرون 
بالقلــق،  تشــعر  عندمــا  للطفــل،  تقــول  أن  يمكــن  البشــر. 
تحــدث إلــى الكبــار حــول هــذا الموضــوع ألنهــم فــي الغالــب 
الطفــل  مخــاوف  مــع  التعامــل  يجــب  مســاعدتك.  يمكنهــم 
بطريقــة مثيــرة ومرحــة فــي نفــس الوقــت. يمكنــك أن تقــول 
للطفــل، ''مــاذا لــو قلــت لــك إن معظــم األطفــال ال يمرضــون 
بســبب هــذا الفيــروس؟'' أو ''مــاذا لــو قلــت لــك إن معظــم 
النــاس المصابيــن بهــذا المــرض بعيديــن جــًدا عــن هنــا؟'' ثــم 

معلومــات.  إعطائهــم  حينهــا  يمكنــك 

الـتـحـّدث مـع األطـفـال للمساعدة في تخفيف القلق

طمأنــة  للبالغيــن  يمكــن  مائــع.  وضــع   19-CoVID وبــاء  إن 
األطفــال بأنــه حتــى لــو تغيــرت األشــياء، مثــل اتخــاذ بعــض 
احتياطــات الســالمة، فــإن ذلــك يتــم مــن أجــل الحفــاظ علــى 
ســالمتهم. مــن المهــم أن يعــرف األطفــال أن هنــاك الكثيــر من 
البالغيــن يعملــون بــكل جــد للتأكــد مــن عــدم إصابــة النــاس 
بهــذا المــرض. وهنــاك أشــخاص فــي غايــة الــذكاء يجتهــدون 

ــا فــي هــذا الصــدد.  فعلًي

إخبارهم أن البالغين يعملون على إبقائهم آمنين

النظافــة  عوامــل  اســتخدام  ُيعــد  للبالغيــن،  بالنســبة 
الصغــار،  األطفــال  بــه  يحتــذي  مثــال  الجيــدة  الشــخصية 
مثــل غســل اليديــن بشــكل متكــرر أفضــل طريقــة لجعــل 
األطفــال يفعلــون نفــس الشــيء. يمكــن للبالغيــن أن يعّلمــوا 
ــة.  األطفــال غســل أيديهــم أثنــاء غنــاء أغنيــة الحــروف األبجدي
وتذكيرهــم بتكــرار غســل أيديهــم بالمــاء الدافــئ والصابــون 
بعــد اللعــب خــارج المنــزل أو قبــل تنــاول الوجبــات، مــع محاولــة 
تجنــب لمــس عيونهــم وأنوفهــم وأفواههــم. حيــث أن هــذه 
األفعــال الروتينيــة هــي عــادات صحيــة مــدى الحيــاة، وســيتعود 

عليهــا األطفــال. 

استخدام عادات النظافة الشخصية الجيدة
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7 مضاعفات تصيب الرضيع إذا 
لم تكتمل رئته وهو جنين

متى يتكون الجهاز التنفسي للجنين؟
فــي معظــم الحــاالت - إن لــم يكــن جميعهــا - يعطــي الطبيــب 
األم الحامــل حقنــة كورتيــزون وهــي مــا تعــرف بحقنــة الرئــة لتســريع 
عمليــة نمــو الرئــة، ولكــن ليــس فــي كل األحــوال تقــوم الحامــل 
بهــذا االختبــار، فهنــاك بعــض الحــاالت التــي يقــوم فيهــا الطبيــب 
الســابع والثامــن علــى  الشــهرين  فــي  الرئــة  األم حقنــة  بإعطــاء 
ســبيل االحتيــاط. وفــي بعــض الحــاالت القليلــة ال يكتمــل نمــو رئــة 
ــده وهــي: ــؤدي لمضاعفــات بعــد مول ــوالدة ممــا ي الجنيــن حتــى ال

في حاالت الحمل الطبيعية تكتمل رئة الجنين في األسبوع ال 36 أي في الشهر التاسع، وليتأكد 

الطبيب أن نموها يسير على ما يرام يقوم باختبار بسيط في األسبوع ال 32، عن طريق قياس كمية 

السائل الرئوي داخل السائل األمنيوسي عن طريق سحب كمية منه. ولكن ماذا يحدث إذا تم هذا 

االختبار واتضح أن الرئة لم يكتمل نموها بعد؟

التنفس السريع

متالزمة ضيق التنفس
تظهر أعراضها في صعوبة وعدم انتظام التنفس لعدم اكتمال السائل 

الحيوي داخل الرئة ما يجعل حركتها صعبة، وفي هذه الحالة يحتاج حديث 
الوالدة إلى أكسجين خارجي عن طريق التنفس الصناعي. 

انة  هي حالة عابرة تستمر لمدة 3 أيام فقط بعد الوالدة أو أقل، حيث يتم إيداعه بالحضَّ
في تلك الفترة، ولكن الوليد ال يحتاج إلى عالج معين، ويتم شفاؤه في فترة قصيرة. 
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خلل التنسج القصبي الرئوي أو مرض الرئة المزمن في الطفولة

االلتهاب الرئوي

اإلصابة بعدوى

اإلصابة بالصفراء

انقطاع التنفس وبطء النبض

هو عدوى تحدث في األنسجة الرئوية مما يسبب التهابها 
ويقلص من مساحة التبادل بين األكسجين وثاني أكسيد 
الكربون بحيث يؤدي إلى صعوبة في التنفس، ويتم عالجه 

بالمضادات الحيوية واألكسجين الخارجي.

حديث الوالدة في الحالة الطبيعية يستطيع مقاومة 
العدوى، ولكن في هذه الحالة تكون مقاومة العدوى 

صعبة على الرضيع، ويجب وضعه تحت المالحظة لفترة.

تصيب الصفراء الكثير من حديثي الوالدة فهو أمر شائع ال يجب الخوف منه، وهو 
ارتفاع نسبة إنزيمات الكبد، ويتم عالج الطفل منها ويشفى في خالل أسبوع أو 

عشرة أيام. للحذر من هذه المضاعفات والمشاكل التي قد تحدث للجنين، اهتمي 
بسؤال طبيبك عن حقنة الرئة وعن التحليل المطلوب للتأكد من اكتمالها لدى 

جنينك، حتى تضمني سالمة مولودك من أي أمراض.

حينما ينقطع التنفس عند والدة الجنين وال يظهر النبض إال بصعوبة يكون 
بسبب عدم اكتمال الرئة، ولكن بمجرد تدليك ظهره فاألمر يمر وتزيد نبضات قلبه 

ا وتبدأ عالمات التنفس في الظهور على الطفل.  تدريجّيً

فــي هــذه الحالــة لألســف، ال تتقبــل الرئــة األكســجين الخارجــي أو التنفــس 
الصناعــي كمــا يحــدث فــي متالزمــة ضيــق التنفــس، فالرئــة ال تتقبــل حتــى 
الضغــط الــذي يســببه األكســجين الخارجــي. ويعتمــد عــالج حديــث الــوالدة هنــا 
ــا  علــى نمــو الطفــل وصحتــه العامــة، فــإذا كان الطفــل صحيًحــا ونمــوه طبيعّيً
ماعــدا رئتــه، فــإن فرصــة نجاتــه أعلــى مــن حديــث الــوالدة الــذي لــم يكتمــل نمــوه 

والمتأثــر بمشــاكل أو أمــراض أخــرى. 
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ما هي الرؤية المزدوجة؟

كيف تتم عملية الرؤية؟

ــن  ــض قائلي ــا البع ــازح بعضن ــا نم ــرًا م كثي
»أرى نســختان منــك!«، هــذه الكلمــات ال 
تكــون مزاحــًا فــي بعــض األحيــان، بــل 
قــد تكــون حالــة حقيقيــة تدعــى بالرؤيــة 

المزدوجــة 
ما هي الرؤية المزدوجة؟

ازدواجيــة الرؤيــة هــي مشــاهدة صورتيــن 
متطابقتيــن لــذات الشــيء فــي نفــس 
الوقــت، وقــد تكــون الصورتــان واحــدة 
فــوق االخــرى أو جنبــًا لجنــب أو مزيجــًا 

ــًا. ــن مع ــن اإلثني م
ــى  ــة عل ــة المزدوج ــبب الرؤي ــد س ويعتم
مــا إذا كان ضعــف الرؤيــة لديــك مصــدره 
معــًا،  العينيــن  كلتــا  أم  واحــدة  عيــن 
ــالج  ــة الع ــد طبيع ــم تحدي ــه يت ــاًء علي وبن

المناســب.
أو  العيــن  عضــالت  تلــف  يــؤدي  وقــد 
العيــن  أعصــاب  فــي  مشــكلة  وجــود 
لإلصابــة بالرؤيــة المزدوجــة، وعــادة مــا 
ــان  ــداع والغثي ــا بالص ــاب به ــعر المص يش

العيــن. فــي  االم  وكذلــك 

فتــح  عمليــة  أن  البعــض  يعتقــد  وقــد 
ــة  ــورة واضح ــى ص ــول عل ــن للحص العيني
هــي أمــر بديهــي وبســيط، ولكنهــا فــي 
الواقــع عمليــة معقــدة للغايــة، وتتطلب 

ــة: ــن التالي ــزاء العي ــن أج ــيق بي التنس

1. القرنية وهي نافذة العين، إذ تقوم 
القرنية بمعظم عمليات التركيز عند 
دخول الضوء عن طريقها إلى العين.

أسباب الرؤية المزدوجة
إذا حدثــت مشــكلة فــي جــزء مــن المنظومــة 
بالرؤيــة  اإلصابــة  هــذا  يســبب  قــد  البصريــة، 
المزدوجــة، وهــذه هــي األســباب التــي قــد تــؤدي 

لحــدوث هــذا النــوع مــن المشــاكل:
1. مشكلة في القرنية

غالبــً مــا تســبب المشــاكل فــي القرنيــة الرؤيــة 
المزدوجــة فــي عيــن واحــدة فقــط، وهنــا فــإن 
مــن  يخلصــك  قــد  المتضــررة  العيــن  تغطيــة 
الرؤيــة المزدوجــة، فســطح القرنيــة المتضــررة 
يشــتت الضــوء القــادم إلــى العيــن، مــا يســبب 

الرؤيــة المزدوجــة.

وقد ينشأ ضرر القرنية نتيجة عدة 
عوامل، أهمها ما يلي:

إذ  الهربــس،  بســبب  القرنيــة  تلــوث   •
ونــدوب  إحــداث تشــوه  الهربــس  يســبب 
القرنيــة ورؤيــة غيــر واضحــة بســبب  فــي 
مختلفــة  أنــواع  وهنــاك  القرنيــة،  إعتــام 
الحــدة مــن الهربــس قــد يتطلــب بعضهــا 

البصــر. فقــدان  حتــى   أو  القرنيــة  زرع 
• تندب القرنية أو جفاف القرنية.

كثيرًا ما نمازح بعضنا البعض قائلين »أرى نسختان منك!«، هذه 
الكلمات ال تكون مزاحً في بعض األحيان، بل قد تكون حالة 

حقيقية تدعى بالرؤية المزدوجة

الرؤية المزدوجة:
أسباب وعالجات

2. العدسة والتي تتواجد خلف البؤبؤ، 
وهي أيضًا تشارك في عملية تركيز 

الضوء على شبكية العين.

3. عضالت العين الخارجية، وهذه تلتف 
حول مقلة العين .

4. األعصاب، ووظيفتها نقل المعلومات 
البصرية من العين إلى الدماغ.

5. عدة مناطق في الدماغ، وهذه 
وظيفتها القيام بتحليل المعلومات 

البصرية الواردة من العينين.

22
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2. إعتام عدسة العين )الساد(

المشــكلة األكثــر شــيوعً فــي العدســة، والتــي تســبب الرؤيــة 
المزدوجــة هــي الســاد أو)كاتاراكــت - )Cataract(، أي حــدوث 
حالتهــا  فــي  تكــون  والتــي  العيــن،  عدســة  فــي  ضبابيــة 

شــفافة. الطبيعيــة 

مغطــى  شــباك  خــالل  مــن  ينظــر  وكأنــه  الفــرد  فيشــعر 
يحــدث  العينيــن،  كلتــا  فــي  الســاد  كان  وإن  بالضبــاب، 
تشــوه للصــورة فــي كليهمــا، وفــي كثــر مــن األحيــان يكــون 
للعيــن. إجــراء عمليــة صغيــرة  عبــر  للتصحيــح  قابــاًل   الســاد 

3. مشاكل في عضالت العين
ال  العيــن  فــإن  ضعيفــة،  العينيــن  إحــدى  عضلــة  كانــت  إذا 
تكــون قــادرة علــى التحــرك بسالســة، وبالتناســق مــع العيــن 
بهــا  تتحكــم  التــي  االتجاهــات  إلــى  النظــر  أن  إذ  الســليمة، 

المزدوجــة. الرؤيــة  يســبب  قــد  الضعيفــة  العضــالت 

ويذكر أن مشاكل عضلة العين قد تنجم عن عدة 
عوامل، منها:

التصلب المتعدد 
قد يؤثر عـلى كـل عـصـب في الدماغ أو فـي النـخـاع الـشـوكـي، 
وبالتالي فإن تضررت األعصاب التي تتحكم في العين، حينها 

 تحدث الرؤية المزدوجة.

)Myasthenia gravis) أوالً: الوهن العضلي الوبيل

يعتبــر الوهــن العضلــي مــن أمــراض المناعــة الذاتيــة، وعنــد اإلصابــة 
بــه تقــل قــدرة العضــالت علــى االســتجابة لإلشــارات، التــي تصــل إلــى 

العيــن مــن أطــراف الخاليــا العصبيــة فــي الدمــاغ.
وأعراض المرض غالبً تشمل الرؤية المزدوجة وهبوط الجفون.

)Graves' disease( ثانيًا: مرض جريفز

بــازدوف، أو مــرض جريفــز ، جميعهــا  الــدراق الجحوظــي، أو داء 
أســماء لمــرض واحــد يصيــب عــادة الغــدة الدرقيــة، ويعتبــر هــذا 
المــرض أحــد العوامــل األكثــر شــيوعً والمســببة لفــرط نشــاط 

الغــدة الدرقيــة، ويصيــب النســاء أكثــر مــن الرجــال.

إذ يحــدث هــذا المــرض مشــكلة فــي الغــدة الدرقيــة، والتــي تؤثــر 
بدورهــا علــى عضــالت العيــن، وغالبــً مــا يســبب مــرض جريفــز 
الرؤيــة المزدوجــة األفقيــة، إذ يــرى المصــاب بــه الصورة فــوق األخرى.

4. مشكلة في األعصاب

قد تتضرر األعصاب التي تتحكم في عضالت العين مما قد 
يسبب الرؤية المزدوجة، ونضع بين أيديكم العوامل المسببة 

لهذا الضرر هي:
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أعراض مرافقة للرؤية 
المزدوجة

تشخيص الرؤية المزدوجة

أو  وحدهــا  المزدوجــة  الرؤيــة  تحــدث  قــد 
يلــي: مــا  أخــرى مثــل  أعــراض  برفقــة 

قـــد تتـــطلب الـــرؤية الـمزدوجـــة المـفاجـــئة عـــناية 
خطيــر،  ســببها  يكــون   فقــد  فوريـــة،  طبيـــة 
الـفحـوصـــات  مــن  مجموعــة  األطبــاء  ويســتخدم 

مثــل: المزدوجــة،  الرؤيــة  سـبـــب  لتشـــخيص 

• الحول في إحدى العينين أو كلتا العينين.
• ألم عند تحريك العيون.

• ألم حول العينين في الجفون أو الحاجبين.
• الصداع.
• الغثيان.

• الضعف في العينين، أو في أي جزء آخر من الجسم.
• تدلي الجفون.

• متى ظهرت الرؤية المزدوجة؟
فقــدان  أو  لســقوطك  أدت  الــرأس  علــى  تلقيــت ضربــه  هــل   •

الوعــي؟
• هل تعرضت لحادث سير؟

• هــل تــزداد الرؤيــة المزدوجــة ســوءًا فــي نهايــة اليــوم أو عندمــا 
تتعــب؟

• هل من أعراض أخرى مرافقة؟
• هــل تميــل إلــى إمالــة رأســك إلــى جانــب واحــد؟ أمعــن النظــر 
فــي صــورك القديمــة، أو اطلــب مــن عائلتــك مراقبــة ذلــك، قــد 

تميــل رأســك الــى جانــب واحــد، وانــت غيــر منتبــه لذلــك.

• اختبارات الدم.
• الفحص البدني.

.)CT( أحيانا فحص األشعة المقطعية •
.)MRI( أو التصوير بالرنين المغناطيسي

متالزمه جيلن باري
هـو مـرض حـاد، ذو مرحـلة واحـدة، ويصـيب األعـصاب الــطرفـية 
وجذورها، وخاصة األعـصاب الـحركـية. ويضـعف أعصـاب الـعـين 

 تدريجيً مسببً الرؤية المزدوجة.

مرض السكري
يمـكــن أن يـؤدي مـرض السـكري لـتـضـرر األعــصـاب فـي إحــدى 

العينين، مما يؤدي إلى ضعف العين والرؤية  المزدوجة..

مشاكل في الدماغ
فاألعـصاب التي تتـحكم في العينين تتـصـل مـباشرة بالدماغ، 

وفي الدماغ يتم إجراء معالجة بصرية  أخرى.

أسباب أخرى:
 السكتة الدماغية، تمدد األوعية الدموية )Aneurysm(، صدمة 

ناتجة عن زيادة الضغط في الدماغ، النزيف أو التلوث، أورام المخ، 
الصداع النصفي.

ــة  ــن برؤي ــة العي ــخيص إصاب ــي تش ــًا ف ــاعد أيض ــا يس وم
مزدوجــة، هــي قــدرة المصــاب علــى تزويــد الـــطبيب 
بالمعلومــات حـــول مــا يشــعر بــه، باإلجابــة عــن هــذه 

األســئلة:
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إن الشــيء األهــم فــي عــالج الرؤيــة المزدوجــة، هــو 
العثــور علــى ســبب الرؤيــة المزدوجــة فــي العيــن، 
فــإن تــم معرفتهــا ســهل هــذا مــن العــالج، فمثــاًل:

• هل األشياء موجودة بجانب بعضها أم فوق بعضها؟ هل هي مائلة قلياًل أم  في زاوية؟ ما المنخفض وما المرتفع منها؟
• هل الصورتان واضحتان أم ال؟ هل إحداهما واضحة، واألخرى مشوشة؟

• غطي عين واحدة، وبعد ذلك اكشفها، وغطي العين الثانية. هل تغطية إحدى العينين يسبب زوال الرؤية المزدوجة؟
• حــرك العينــان باتجــاه عقــارب الســاعة مــن أعلــى ألســفل، ومــن ثــم فــي االتجــاه المعاكــس لعقــارب الســاعة. هــل 

الرؤيــة المزدوجــة تســوء مــع مــرور الزمــن؟ أم تتحســن؟
• حرك رأسك إلى اليمين ثم اليسار، هل واحدة من هذه الوضعيات تحسن أو تفاقم الرؤية المزدوجة؟

• إذا كان ســبب حــدوث المــرض ضعــف عضــالت العيــن أو تضــرر 
العيــن نتيجــة جــرح، يجــب إخضــاع المصــاب لعمليــة جراحيــة.

• أمــا إذا كان مصابــً بســبب الوهن العضلــي الوبيل الــذي ذكــر 
ســابقً، فــإن العــالج هــو بالــدواء.

ــة المزدوجــة فيتــم  • أمــا مــرض جريفــز والمســبب لحــدوث الرؤي
عالجــه إمــا عــن طريــق الجراحــة، أو بتنــاول األدويــة.

• أمــا مرضــى الســكري، فيتــم الســيطرة عليــه باســتخدام حقن 
األنسولين.

عالج الرؤية 
المزدوجة

وفــي بعــض الحــاالت ال يمكــن الشــفاء مــن الرؤيــة المزدوجــة، 
تخفــف  التــي  العالجــات  بعــض  للمريــض  يقــدم  وعندهــا 
األعــراض، عبــر ارتــداء رقعــة علــى العيــن أو نظــارات خاصــة، للحــد 

مــن تأثيــر الرؤيــة المزدوجــة.

كمــا قــد يطلــب الطبيــب مــن المريــض أن يركــز 
علــى شــيء ثابــت ال يتحــرك )مثــل النظــر لنافــذة أو 

شــجرة( وإجابــة األســئلة التاليــة:
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ابحث عن مكان هادئ

ُيسبب الصداع النصفي ألًما مماثاًل أللم اإلصابات، لكن مع اختالف واحـد، فـفي بعـض 
األحـيان، تعمـل الـعـادات الـصحــية والعالجـات البسيطة غير الطبية على إيقاف الصداع 

النصفي قبل أن يبدأ.

عنــد ظهــور أولــى عالمــات الصــداع النصفــي، توقــف 
ــن. ــادة، إن أمك ــطة المعت ــة األنش ــن ممارس ع

الدواء هو طريقة مثبتة لعالج - والوقاية من - الصداع النصفي. 
أيًضــا أن  الــدواء ليــس ســوى جــزء مــن القصــة. مــن المهــم  إال أن 
تعتنــي بنفســك جيــدًا وتفهــم كيفيــة التعامــل مــع ألــم الصــداع 

عنــد حدوثــه. النصفــي 

يمكــن لنفــس خيــارات نمــط الحيــاة التــي ترتقــي بالصحــة الجيــدة 
أيضــا أن تحــد مــن تكــرار وشــدة الصــداع النصفــي لديــك.

فــي الواقــع، إن معرفــة كيفيــة التعامــل مــع ألــم الصــداع النصفــي 
باتبــاع نمــط حيــاة وإجــراءات ســلوكية، وكذلــك األدويــة، يمكــن أن 
تكــون غالبــً أكثــر الوســائل فعاليــة للتعامــل مــع الصــداع النصفــي.

• أطفئ األنوار
 إن حــاالت الصــداع النصفــي غالًبــا مــا تزيــد مــن الحساســية للضوء 
والصــوت. الجــأ إلــى االســترخاء فــي غرفــة مظلمــة وهادئــة. اخلــد 

إلــى النــوم إذا اســتطعت ذلــك.

• حاول االستعانة بالعالج بالتغيير في حرارة 
الجسم 

وعنقــك.  رأســك  علــى  بــاردة  أو  ســاخنة  كمــادات  اســتعمل 
ذلــك  يــؤدي  أن  وربمــا  بالخــدر،  شــعوًرا  تحــدث  الثلــج  فأكيــاس 
الكمــادات  تعمــل  بينمــا  باأللــم،  الشــعور  حــدة  تخفيــف  إلــى 
العضــالت  إرخــاء  علــى  الحراريــة  والوســادات  الســاخنة 
تحــت  ســاخنة  بميــاه  االســتحمام  يــؤدي  وربمــا  المشــدودة. 
إلــى الوصــول لتأثيــر مشــابه الــدش أو فــي حــوض االســتحمام 

• تناول مشروًبا يحتوي على الكافيين
 تســتطيع مــادة الكافييــن، إذا تــم تناولهــا بكميــات صغيــرة، دون 
غيرهــا تخفيــف حــدة ألــم الصــداع النصفــي فــي مراحلــه األولــى 
أو يمكنهــا تعزيــز آثــار دواء »األســيتامينوفين« وكذلــك األســبرين 

فــي تخفيــف األلــم.
مــن  الــالزم  مــن  أكبــر  كميــة  فتنــاول  الحــذر.  تــوخ  ذلــك،  ومــع 
ــى حــاالت الصــداع المرتبــط بأعــراض  ــؤدي إل ــا ي ــا م الكافييــن غالًب

الحقــة. مراحــل  فــي  االنســحاب 

الصداع   النصفي..
خطوات   بسيطة   للتخلص   من   األلم
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• احرص على تناول وجبات الطعام الرئيسية في 
وقتها

يزيد الصيام من خطورة اإلصابة بالصداع النصفي.

• احتفظ بمفكرة غذائية
إن االحتفاظ بمفكرة مكتوبة لألطعمة التي تتناولها وعندما 

تتعرض لصداع نصفي قد يساعد على تحديد المحفزات 
المحتملة لتناول الطعام.

• تجنب األطعمة التي تحفز الصداع النصفي.
 إذا كنت في شك من أن طعامً معينً مـثـل الـجـبــن القـديـم 

أوالشـوكـوالتــه أو الكافيـين أو الكحول - يحفز الصداع النصفي 
عندك، فقلل هذه األشياء في نظامـك الـغذائي لتكتشف ما 

يحدث.

• يمكن تقليل عناصر التشتيت. 
يمكن حفظ غرفة النوم للنوم والحميمية. ال ينبغي مشاهدة 

التلفزيون أو اصـطـحاب مــواد العـمــل إلى الــسـريـر. يـمكــن 
إغالق بــاب غــرفة النـوم. يمـكـن اسـتخــدام مـروحة لتــصـرف 

الضــوضـاء المشتتة.
• ال ينبغي محاولة النوم.  

كلمــا كانــت محاولــة النــوم أصعــب، زاد االســتيقاظ الــذي يشــعر بــه 
الشــخص. إذا تعــذر النــوم، يمكــن القــراءة أو فعــل نشــاط هــادئ 

آخــر إلــى أن يصــاب الشــخص بالنعــاس.

• ينبغي فحص األدوية
مــن  غيــره  أو  الكافييــن  علــى  تحتــوي  التــي  لألدويــة  يمكــن 
المنبهــات، والتــي تتضمــن بعــض األدويــة لعــالج الصــداع النصفي 

أن تتعــارض مــع النــوم.

• كن منتظًما
تناول الطعام في نفس الوقت كل يوم تقريًبا.

قد تؤثر عادات تناول الطعام على الصداع النصفي. ُيرجى 
مراعاة  األساسيات التالية:

تناول الطعام بحكمة

نم جيًدا
قد يمنع الصداع النصفي النوم أو يوقظ الشخص لياًل. وعلى 

نحو مماثل، تحدث حاالت الصداع النصفي بضعف النوم لياًل.
فيما يلي بعض النصائح للتشجيع على النوم السليم.

• ينبغي تحديد ساعات النوم بانتظام.
 استيقظ من النوم واذهب إلى السرير في الوقت نفسه كل 

يوم حتى في العطالت األسبوعية. في حالة نوم القيلولة نهاًرا، 
ينبغي أن تكون قصيرة. فالقيلولة التي تطول عن 20 إلى 30 

دقيقة يمكن أن تتعارض مع النوم لياًل.

ينبغي االنتباه إلى ما يتناوله الشخص أو يشربه قـبل النوم. 
حـيث يمـكن للتمـرين المكـثـف والوجـبـات الدسمـة والـكـافـيين 

والنيكوتين والكـحول أن يتـداخل مع النوم.

•  يمكن االسترخاء في نهاية اليوم. 
ــكل مــا يســاعد فــي االســترخاء أن يعــزز النــوم األفضــل،  يمكــن ل
مثــل االســتماع إلــى الموســيقى أو االنغمــاس فــي حمــام دافــئ أو 

قــراءة كتــاب مفضــل.

____________________________________________________________________________________________  للصحة يد ترعاها
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أثناء ممارسة النشاط البدني، يفرز جسمك مواد كيميائية تعيق إشارات األلم من الوصول إلى الدماغ. وتساعد هذه المواد الكيميائية 
أيًضا على تخفيف القلق واالكتئاب؛ مما قد يجعل الصداع النصفي أشد سوًءا.

وتزيــد الســمنة أيًضــا مــن خطــر اإلصابــة بصــداع مزمــن، لذلــك فــإن الحفــاظ علــى وزن صحــي مــن خــالل ممارســة الرياضــة واتبــاع نظــام غذائي 
قــد يــزودك بفوائــد إضافيــة فــي التغلــب علــى الصــداع النصفــي.

وإذا وافــق طبيبــك، فاختــر أي رياضــة تســتمتع بممارســتها. ُيعــد المشــي والســباحة وركــوب الدراجــات اختيــارات جيــدة فــي أغلــب األحيــان. 
ولكــن مــن الضــروري أن تبــدأ ببــطء. فممارســة الرياضــة بشــدة قــد تحفــز الصــداع النصفــي.

كثيــًرا مــا يكــون الضغــط العصبــي والصــداع النصفــي متالزميــن. ال 
يمكنــك تجنــب الضغــط العصبــي اليومــي، ولكــن يمكنــك إبقــاؤه 
الصــداع  حــاالت  فــي  التحكــم  فــي  للمســاعدة  الســيطرة  تحــت 

النصفــي:

إدارة الضغط العصبي

• بسط حياتك
بــدالً مــن البحــث عــن طــرق لضغــط المزيــد مــن األنشــطة أو األعمــال 

اليوميــة، ابحــث عــن طريقــة لتــرك بعــض األشــياء.

• أدر وقتك بحكمة 
حــدث قائمــة المهــام الخاصــة بــك كل يــوم فــي العمــل والمنــزل. 
أوكل مــا تســتطيع لغيــرك، وقســم المشــاريع الكبيــرة إلــى أجــزاء 

يمكــن التحكــم فيهــا.

• خذ فترة استراحة 
 إذا شــعرت باإلرهــاق، فــإن بعــض حــركات تماريــن اإلطالــة البطيئــة 
المهمــة  إنجــاز  أجــل  أو المشــي الســريع قــد يجــدد طاقتــك مــن 

المطلوبــة.

التمارين بانتظام
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احتفظ بمذكرة بالصداع النصفي

جاهد من أجل التوازن

قد تساعـــدك الـمـذكـــرة عـــلى تحــديد مـا يحفــــز إصــابتــك بالصـداع الـنصـفــي. 
الحــــظ مــــتى يبــــدأ الصداع النصفـــي، وماذا كـنـــت تفـعـــل فــــي ذلـــك الــوقـــت، 

وألي مــــدى يبـقـــى الصــداع، ومــا إذا كان أي شــيء يخفــف األلــم.

ــي يعتبــر أفضــل  ــزات الصــداع النــصـفـ ــب مـحـفـ ــان تجـنـ حتــى وقــت قريــب، كـ
نصيحة. لكن األبحاث الــحــديــــثة تــشـــير إلــــى أن هـــذا قـــد يــزيــــد فــــي الــواقـــع 

مـــن الحـــساسية للــــمحفزات المحتملــة.

قــد يكــون النهــج األكثــر فائــدة هــو تعـــلم كيفيــة التكـــيف مــع محفــزات 
الصـــداع هــذه باستـــخدام تقنيــات اإلدارة الســلوكـــية، مثــل تحديــد وتحــدي 

األفــكار الســـلبية، والتـــدريب علــى االســترخاء والحــد مــن اإلجهــاد.

التـعايـش مـع الصـداع النصــفي هـو تـحــدي يــومــي. لــكـن يمكن التخاذ قرارات تغـيير نمط الحـياة الصـحية المساعدة. أطلب من 
أصدقائك وأحبائك الدعم.

إذا كـنت تـشــعـر بالـقـلـق أو االكـتئـاب ففكر في االنـضمام لمـجموعــة دعـم أو طــلب االستـشارة. ثـق فـي قـدرتك عـلى السيطرة 
على األلم.

أماكن تواجد األلم المصاحب الصداع

توتري نصفي الجيوب األنفيةعنقودي

•طريقة تفكيرك  
ــر  ــا. إذا وجــدت نفســك تفكــر، »ال يمكــن القيــام بذلــك،« فغيِّ ــا دائًم كــن إيجابًي
ــر بــدالً مــن ذلــك، »ســيكون هــذا صعًبــا. لكــن يمكننــي  طريقــة تفكيــرك. وفكِّ

أن أحــل األمــر.«

• استمتع بوقتك 
اعثــر علــى الوقــت للقيــام بشــيء تســتمتع بــه لمــدة 15 دقيقــة علــى األقــل 
كل يــوم. يمكــن أن يكــون ذلــك الشــيء لعــب لعبــة أو تنــاول القهــوة مــع 
صديــق أو ممارســة هوايــة. القيــام بشــيء تســتمتع بــه هــو وســيلة طبيعيــة 

لمكافحــة الضغــط العصبــي.

•عليك باالسترخاء 
يمكــن للتنفــس العميــق مــن الحجــاب الحاجــز أن يســاعدك علــى االســترخاء. 
رّكــز علــى الشــهيق والزفيــر ببــطء وبعمــق لمــدة 10 دقائــق علــى األقــل يومًيــا. 
قــد يســاعد أيًضــا علــى اســترخاء عضالتــك، مجموعــة واحــدة فــي كل مــرة. 

عندمــا تنتهــي مــن ذلــك، اجلــس بهــدوء لمــدة دقيقــة أو دقيقتيــن.
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هل تعتبر األقدام المسطحة مشكلة؟
وجــود القــدم المســطحة عنــد البالغيــن ال يعــد شــيئً يدعــو 
للقلــق، حيــث أن كثيــر مــن األشــخاص لديهــم هــذه الظاهــرة وال 
يعانــون مــن أي مشــاكل مرتبطــة بهــا،  ولكــن إذا تــم اكتشــاف 
ــه  ــد األطفــال فــوق ســن الثــالث ســنوات فإن هــذه المشــكلة عن
مــن  بالعديــد  المســطحة  القــدم  الرتبــاط  بعالجهــم  يوصــى 

المشــكالت المســتقبلية مثــل:

• آالم القدمين، الكاحلين، الساقين، والوركين وأسفل 
الظهر.

• انحراف القدمين إلى الداخل بشكل كبير، حيث انه يتم 
مالحظة االنحراف من سرعة اهتراء الحذاء وأحيانا تكرار سقوط 

الطفل أو تعرضه إلصابات.
• يمكن أن يسبب مشكلة حقيقية في العظام والعضالت أو 

األنسجة الضامة  حول القدم.

• بعض الحاالت التي قد تؤثر على العضالت واألعصاب 
مثل الشلل الدماغي أو ضمور العضالت.

• استطالة النسيج الضام حول القدمين بشكل مفرط مما 
يؤدي إلى التهابه، وقد يكون ذلك نتيجة ارتداء األحذية غير 

الداعمة، اإلصابات أو التهاب المفاصل الروماتويدي .

ــدم لديهــم  ــواس القــ ــون أقـ ــحة تكـ ــدام المسطـ ــخاص ذوي األقـ األشـ
القــدم يكــون تقـريبـــً ضـــد  منخفضــة أو معدومــة، والضغــط مــن 
األرض. القـــوس هـــو الجــزء األوســـط مـــن القـــدم الـــذي عـــادة مــا يكـــون 
ــة القــدم تبقــى  ــي حيــن أن بقي ــوقوف، فـ ــد الـ ــن األرض عن مرتفعــً عـ

األرض. علــى  مســطحة 

لــدى األطفــال الصغــار ال يكــون هــذا القــوس مرئيــً، بســبب دهــون 
يتطــور  مــا  وســرعان  أقدامهــم،  فــي  الضامــة  واألنســجة  الطفــل 

العمــر. فــي  تقدمهــم  مــع  القــوس  ويظهــر 

مــع ذلــك، بعــض األشــخاص ال يقومــون بتطويــر هــذا القــوس فتبقــى 
القــدم مســطحة علــى األرض دون قــوس، وهــذا مــا يعرف بالقــدم 
المســطحة (Flat Feet(، وفــي بعــض األحيــان يكــون األفــراد قــد ورثــوا 

القــدم المســطحة مــن والديهــم.

ما الذي يسبب األقدام المسطحة ؟
ببســاطة كثيــر مــن األشــخاص يرثــون األقــدام المســطحة مــن 

والديهــم، ولكــن أحيانــً يمكــن أن يكــون نتيجــة لـــ:

• عظام القدمين ال تكون قد تشكلت بالشكل الصحيح 
داخل الرحم.

)Flat Feet) القدم المسطحة
عـنـد الـبـالـغـين

القدم الطبيعيةالقدم المسطحة القدم الجوفاء



33

____________________________________________________________________________________________  للصحة يد ترعاهامستشفى دار الشفاء مارس 2020   _________________________________________________________________________________

هل هناك عالج لألقدام المسطحة ؟

يتــم عــالج األقــدام المســطحة لتجنــب حدوث المشــكالت المرتبطة 
ــه  بوجودهــا، وغالبــً مــا يوصــى بالعالجــات غيــر الجراحيــة أوالً، إال ان
فــي بعــض الحــاالت قــد تكــون الحاجــة شــديدة للتدخــل الجراحــي.

العالجات غير الجراحية

العالجات الجراحية

قـد يوصـي طـبيبـك أو أخـصـائي العالج الـطبيـعي بمـا يـلي:

• ارتداء األحذية الـداعـمة الـتي تـالئم قــدميك بشـكـل جـيد.
• ارتـداء النــعال )الـضـبانات الـطبية( المــصـنـوعة خـصـيـصـً لتقويم العـظام، حـيث تـوضـع داخـل الـحـذاء وتقدم الـدعـم الالزم 

لقدميك.
• الحرص على فقدان الوزن لمن يعانون من زيادة في الوزن .

• سيـقـوم أخـصـائـي العـالج الـطبيـعـي بإعـطائـك التـمـاريـن المناسبة لتخفيف األلم .

عنـد الكـبار بالـسـن هذه العـالجـات لن تقـوم بتغيير شـكـل القـدم ولـكنهـا ستساعـد علـى تـخـفيـف بـعـض المــشاكـل 
المرتبطة بالقدم المسطحة

يتم التدخل الجراحي فقط إذا لم تساعدك الوسائل غير الجراحية في حل المشكــالت المرتبطـة بالقـدم المسـطحة، حـيث أن 
اإلجراء الجـراحي المـوصـى لك سيــعتمـد عـلــى الـسبب الـرئيسي للقـدم المسطحة لديك.

على سبيل المثال، إذا كان السبب أن العظام قد تشكلت بشكل غير طبيعي أو التصقت معً ستكون بحاجة ألن يتم فصلها 
عن بعضها البعض، أما إذا كانت بسبب مشكلة في األنسجة الضامة فإنه يتم عالجها عن طريق إصالح هذه األنسجة.

بالطبع سـوف يتحدث الجـراح معك عـن العملية التي قـد تحتاجها وماذا يتضمن ذلك.

)Flat Feet) القدم المسطحة
عـنـد الـبـالـغـين
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ممــا  العضــالت  اســترخاء  يصاحبــه  قــد  للوعــي  مؤقــت  فقــد  هــو 
يسبب الســـقوط أرضً، ثـــم يستيقـــظ المـــصاب مرة أخـــرى ويعـــود له 

ــل وعيــه. كـامـ

• اإلغماء الذي يتسبب فيه انخفاض ضغط الدم فيؤثر على المخ.
• إغماء المواقف وهو اإلغماء الذي يحدث عندما يثير األعصاب بصورة 
كبيرة مثل القلق والخوف واأللم والجوع أو استخدام الكحول واألدوية

• اإلغماء الموضعي وهو الذي يقل فيه الضغط فجأة عند تغيير 
الوضع من نائم إلى قائم مثاًل

• اإلغماء القلبي وهو الذي يكون السبب فيه مشاكل في القلب أو 
األوعية الدموية

• اإلغماء العصبي و هو الذي يكون السبب فيه مشاكل المخ مثل 
الصرع والتشنجات.

• الـسبب الـرئيسـي هو نـقص كمـية الـدم الـواصـلة إلى الـمخ وقد 
يكـون ذلك بسبب أن الـقـلـب فـشل فــي ضـخ الـدم أو أن األوعـيـة 

الدمـويـة لـيس لديهـا القـوة الـكافية للـحفاظ عــلى ضغط الدم الـذي 
يصـل به إلى المخ ، أو نـقص الـدم أو سـوائل الجسم داخل األوعية 

الدموية.
• قـد يـكـون الـسبب لــذلك أيـضً الـضـغـط العـصـبي والـخوف الشديـد 

أو األلــم الشديـد ، النـوم فـتـرة طـويــلة و نــزول الـدم فجأة إلى 
الساقين عند الوقوف.

• ومن الممكن أن يكون نتاجَا ألمراض الجهاز العصبي أو الرئتين.

• ال يدري المريض ما يحدث له ، فقط يقع على األرض وال يعي ما 
يحدث إال بعد اإلفاقة.

• قـد يشــعـر المـريــض أن رأسـه خـفيــفـة جدًا و يـشـعـر بغثيان 
وضعف وعرق بارد قبل اإلغماء، قد يشـعر أيضا بـدوار وقد تتغير 

الرؤية ويشعر بتنميلة خفيفة بجسمه.
• عنـد اإلغمـاء قد ينتـفض الجسم بضـع مـرات، وقد يشعـر 
ببعض الدوار عند اإلفاقة تستمر لعدة ثوانـي قـبل أن تـزول.

ما هو اإلغماء المفاجئ ؟

ويقسم اإلغماء المفاجئ إلى:

أسباب حاالت اإلغماء المفاجئ

أعراض اإلغماء المفاجئ

عالج حاالت اإلغماء المفاجئ.. 
و أنـواعـهـا وأسـبـابـه
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• نظرًا ألن حوادث اإلغماء ال تحدث أمام الطبيب، فالبد مــن 
التحـدث مـع المريـض وأخذ تـاريخ مـرضي كامــل عن صحـتـه 
الكشف المبدئي البسيط وذلك بقياس الضغـط والـنبـض 

وسماع أصوات القلب والرئـتين يساعد في توجيه التشخيص 
ناحية جزء معين لمعرفة مصدر المشكلة.

• ومن المهم عمل رسم قلب وصـورة دم كامـلة لكــشـف 
األنيميا ، ونسبة األمالح والسكر ووظائف الُكلى واخـتبارات 

الغدة الدرقية.

• ابحث عن أي استجابة للمريض.
• اتصل بالطوارئ فورًا.

• حاول عمل اإلنعاش السريع إذا كنت ال تالحظ أي تنفس 
بالضغط على منتصف الصدر 30 ضغطة إلى كل نفسين إلى 

فم أو أنف المريض.
• ال تعطي المصاب أي شيء يؤكل أو ُيشرب.

• إذا كان الشخص على وشك اإلغماء المفاجئ حاول التمسك 
به جيدًا حتى ال يسقط على وجهه .

• اجعل المصاب يستلقي على ظهره بحيث تكون رأسه في 
مستوى منخفض عن قلبه مع رفع القدم بزاوية 30 درجة.

• إذا كان السبب شيء عادي ، سنسرد طرق التعامل أما إذا 
كان مشكوك في خطورته فيرجى االتصال بالطوارئ فورًا .

• أما إذا حدثت وأفاق منها المريض في عدة دقائق دون أي 
إصابات ، فيجب استشارة الطبيب لتحديد السبب والعالج.

• أما إذا كان ليس هناك تنفس أو نبض بالمريض، فينبغي 
االتصال باإلسعاف وعمل خطة دعم الحياة.

• عند الذهاب إلي المستشفى يتم إدخال المحاليل 
وقياس نسبة السكر وعمل رسم قلب مستمر ولكن العالج 

المستقبلي من الحالة يتم بتحديد السبب.

• وقد يلجأ الطبيب لعمل رسم قلب بجهاز محمول يظل مع 
المريض عدة أيـام لكـشف حالته. أيضً عمل أشـعة مقطـعية 

ورنين مغناطيسي على المخ.

عالج حاالت اإلغماء المفاجئ

هل يمكن الوقاية من 
هذه الحالة ؟

على حسب السبب وإليكم األمثلة:

• الشخص الـذي يـصـاب بـاإلغـماء نتيـجـة الـخوف الشديـد أو 
التعـصب الشديد أو األلـم الشـديـد ، علــيه الجلـوس فـورًا إذا 

أحس بأعراض ما قبل اإلغماء.

• أمـا األشـخاص الـذيـن يفـقـدون الـوعـي عندما يقفون بعد 
جلوس طويل ..عليهم االنتظار ثانية إلى ثانيتين قـبل تغير 

موضعهم .

• سوائل كثيرة إذا كان الشخص مصابً باألنيميا والجفاف.

• النهوض ببطء من السرير بعد االستيقاظ االبتعاد عن 
مالبس قد تخنق الرقبة. 

• ال تـقوم بـتـماريـن رياضـية عـنيـفـة فـي جو رطب أو حار
 وأخيرًا االهتمام بالصـحة والـكـشـف الدوري عـلى جـسمـك 

.يـقيـك مـن أي مـخاطر مـفاِجئه قد تتـعرض لها.
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قد يكون فـيروس الهـربس مزعجً جدًا وقد يعـود أكـثر من مرة ليـصيب ذات الشـخص، فهـل مـن طـريقـة للتخـلص مـن هـذا 
الفـيروس بـشـكل نهــائـي؟ فــلنتعرف أكــثـر عــلى فيروس الهربس وطرق التخلص منه.

يـشير مـسمى )هــربس Herpes( إلى تــلك الـقـرح المؤلمة والـكيسية عـلى الـشفـاه أو على األعضاء التناسلية واألرداف، وهي قرح 
شائعة وتسببها الفيروسات.

وقد كشف مـسح طبي أجري فـي الـواليات المتـحدة أن أكـثر مـن 90٪ من الـبالغين حـتـى سن الــ 50 عامً تعرضوا ألنواع من فيروس 
الهربس تسبب المرض.

يحـدث هـربـس الشـفـاه غالبً بواسـطة نوع فــيروس الـهــربس والــذي ينتقــل باالتـصـال الـمباشر مـثل الـتقبيـل أو استـخـدام أواني 
األكـل غـير المـغسـولة لشـخص مـصاب بـقـرح نشطة في الشفاه.

ومن الجدير بالذكر هنا أن تلقي العدوى من شخص ال يوجد لديه طفح جلدي أو قرح هو أقل احتماالً، ولكنه ممكن.

الـهربـس التناسـلي هـو مـرض ينتقل باالتـصال الجـنسي )بـما في ذلك الجنس الفموي( مع شخص لديه قرح في المنطقة التناسلية 
أو الفم، ويحدث بشكل رئيسي عن طريق الهربس من نوع 2 )كما قد يكون الهربس من نوع 1 هو السبب(.

ما هو فيروس الهربس؟

كيف ينتقل هربس إلى الشفاه؟

ماذا عن الهربس التناسلي؟

فيروس الهربس: 
هل يمكن التخلص منه؟
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وفــي حالــة الهربــس التناســلي، فاحتمــال انتقــال العــدوى مــن 
الشــخص الــذي ليــس لديــه طفــح جلــدي أو بثــور هــو احتمــال 

ضئيــل ولكنــه ممكــن.

وقــد تنقــل النســاء الحوامــل الالتــي يعانيــن مــن تفشــي مــرض 
الهربــس التناســلي العــدوى للمولــود عنــد الــوالدة، وهنــاك أيضــً 

حــاالت تحــدث فيهــا العدوى خــالل فتــرة الحمــل.

قـد يـصيب الـهربـس الـعينين مـسببً العـمى وتلـوث األسـطح 
الـجلـدية األخـرى مـثل األصابع والوجه والصدر واليدين.

كما أن المضاعفات الـخطيرة لعـدوى الـهربس قد تـشـمل أمورا 
مثل: التهاب الدماغ والتهاب السحايا.

ولـدى األطـفـال، قـد يحدث التهاب الـدماغ كـتعـبير عن الـعـدوى 
األولـية بالـفيـروس، وأيـضً عنـد تـكرار حـاالت تـفـشـي الـفـيروس 

)عادة لدى البالغين(.

الهربس هو مـرض طـويل األمد، حـيث يبقى فيروس الـهربـس 
خـاماًل في الجـسم وفـي جهازنـا العصبي، ويـستيقـظ في وقـت 

معين ويؤدي لظهور هذه القرح المؤلمة.

ال يوجد دواء  يقضي على الفـيروس بشكل تام ومن يصـاب به 
مـرة عادة ما يبقـى معه الفيروس إلى األبد، ولكن هذا ال يـعـني 

أن القرح تظهر بوتيرة كبيرة.

• المرض.
• الحمى الشديدة.

• الضغط النفسي.
• ضعف الجهاز المناعي.

مـعـظم مـرضـى الـهـربـس ال يعـرفـون أنــهم مصابون بـسبب 
عـدم ظـهور أعــراض أو ألن األعـراض الـموجـودة تـكون خـفيفـة 

جـدًا، كما أنه من المـهـم أن نتـذكر أن هـذه الـفـيروسـات 
شـديـدة العدوى وتنتقل بسهولة باالتصال المباشر.

مضاعفات الهربس

هل من الممكن التخلص من الهربس؟

الحاالت التي تؤدي إلى تفشي 
الهربس تشمل:
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قد يظهر فيروس الهربس على مراحل كما يلي:

يمكن للطبيب أن يشخص الطفح الجلدي المحمر المميز مع 
العديد من البثور أو القروح الظاهرة، وخاصة في منطقة الفم 
واألعضاء التناسلية أو في أي منطقة أخرى من سطح الجسم.

كما قد يأخذ الطبيب مسحة من القروح ويرسلها إلى المختبر 
حيث يتم تشخيص المرض، ويمكن أيضً الحصول على 

التشخيص عبر القيام بفحص الدم، ولكن في هذا الفحص قد 
ال تكتشف العدوى التي حدثت مؤخرًا.

هناك عدة خيارات عالجية لمكافحة الهربس، وهذه أهمها:

في حالة الهربس التناسلي، تجنبوا ارتداء المالبس الضيقة جدًا 
في منطقة العانة، ومن الممكن أيضً دهن المنطقة المؤلمة 

بكريم دهني مثل الفازلين مع الحرص على غسل اليدين.

أعراض اإلصابة

تشخيص فيروس الهربس

عالج فيروس الهربس

الظهور األول

يــزول  حتــى  الجنســي  النشــاط  عــن  االمتنــاع  جــدًا  المهــم  مــن 
بالفيــروس. إصابتكــم  حــول  شــريككم  أخبــروا  تمامــً،  الطفــح 

ولكــن دواء  الهربــس،  علــى  يقضــي  عــالج  يوجــد  ال 
والتســبب  التكاثــر  مــن  الهربــس  فيــروس  األســيكلوفير يمنع 
ــد مــن البثــور، وعمليــً يقصــر فتــرة ظهــور األعــراض  بظهــور المزي

العــدوى. مرحلــة  عــادة  وهــي  وشــدتها، 

ولكــن حتــى بعــد العــالج الدوائــي، فــإن الفيــروس قــد يتفشــى مــرة 
أخــرى، ويمكــن شــراء مرهــم األســيكلوفير دون وصفــة طبيــة.

فتــرات  علــى  المــرض  لتفشــي  يتعرضــون  الذيــن  واألشــخاص 
متباعــدة يصــف لهــم الطبيــب الــدواء فقــط عنــد ظهــور الوخــز 
أو الطفــح الجلــدي، عندهــا أيضــً يفضــل اتخــاذ االحتياطــات ضــد 

المرهــم. ودهــن  العــدوى  تفشــي 

قــد  للمــرض،  المتكــرر  التفشــي  مــن  يعانــون  الذيــن  األشــخاص 
يطلــب منهــم الطبيــب أخــذ الــدواء يوميــً لمنــع تفشــي المــرض.

عالج هربس األعضاء التناسلية

العالج الدوائي

العالج الداعم

تفشي المرض المتكرر

وهنــا تظهــر تقرحــات كيســية مؤلمــة حــول الفــم، أو فــي منطقــة 
األعضــاء التناســلية وفتحــة الشــرج مــع أو بــدون حرقــه عنــد التبــول، 
ولــدى النســاء اإلفرازات المهبليــة، بعــد حوالــي أســبوع مــن حــدوث 

العدوى.
قــد تظهــر أحيانــً أعــراض أخــرى مثــل الضعــف والحمــى الشــديدة، 
ــون مــن هــذه األعــراض حتــى بعــد ســنوات  وبعــض النــاس ال يعان

مــن حــدوث العــدوى.

يمكن عالج األلم الناجم عن عدوى فيروس الهربس باستخدام 
المسكنات البسيطة مثل الباراسيتامول أو اإليبوبروفين من 

دون وصفة طبية، ووضع الكمادات الباردة على القرحة المؤلمة.

بعــد زوال العالمــات األولــى، قــد يكــون هنــاك المزيــد مــن حــاالت 
تفشــي المــرض والتــي عــادة مــا تكــون أقــل حــدة وإيالمــً مــن المــرة 

األولــى، ووتيرتهــا تقــل تدريجيــً مــع مــرور الوقــت.
في األعضــاء  أو  الشــفاه  فــي  بالوخــز  شــعور  هنــاك  أحيانــً 
عمومــً  القــرح،  مــن ظهــور  أيــام  بضعــة  قبــل  التناســلية يظهر 
يمكــن القــول بــأن الهربــس التناســلي مــن النــوع 1 هــو أقــل حــدة 
األعضــاء  فــي منطقــة   2 النــوع  مــن  الهربــس  مــن  تكــرارًا  وأقــل 

لتناســلية. ا
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• حاالت السكته الدماغيه )الجلطة والنزيف(.

• مرض الصرع وخلل كهربائية المخ. 

• مرض الزهايمر والشلل الرعاش.

• مرض التصلب المتعدد.

• حاالت الدوار الحركي وآالم الظهر والرقبة. 

• حاالت التهاب األعصاب الطرفية.

• حاالت أمراض العضاالت. 

• حاالت وهن العضاالت.

• حاالت الصداع النصفي والعصبي.

مجاالت التخصص:

   اختصاصي طب األعصاب
د. طارق جودة

الشهادات:
• دكتوراة طب األعصاب

مستشفى دار الشفاء مارس 2020   _________________________________________________________________________________
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ــات النمــو بســبب نقــص  تعانــي فئــة مــن األطفــال مــن اضطراب
هرمــون النمــو الــذي تفــرزه الغــدة النخاميــة فــي المــخ والــذي 
الجســم،  فــي  الحيويــة  أنشــطة األعضــاء  يعمــل فــي تنظيــم 
وقــوة  االعضــاء  صحــة  علــى  الحفــاظ  علــى  يســاعد  وكذلــك 
األظافــر  وصحــة  األنزيمــات،  وإنتــاج  المــخ،  ووظيفــة  العظــام، 

والجلــد. والشــعر 

• يكون نتيجة التهاب أو نزيف في غدة النمو نفسها.
• حدوث عيب في مستقبالت الهرمون على الخاليا، فيكون 

إفراز الهرمون طبيعيً، لكن المستقبل على الخلية ال يتعرف 
على الهرمون فتحدث اضطرابات النمو.

• بعض األطفال والمراهقين ليس لديهم حساسية 
للهرمون، فال يستجيب المستقبل جيدًا للهرمون ويحتاج 

لمستوى أعلى من الهرمون للعمل.
• السمنة المفرطة من أسباب اضطرابات النمو.

• تعرض الطفل والمراهق ألمراض مزمنة مثل الفشل الكلوي 
والسكر غير المنتظم مما يؤدي إلى اضطرابات النمو.

• البيئة والتغذية الغير صحية نفسيً وجسديا للطفل من 
أسباب اضطرابات النمو.

أسباب اضطرابات النمو ونقص هرمون 
النمو في االطفال

تحــدث اضطرابــات النمــو عــادًة مــن فشــل عمــل واضطــراب الغــدة النخاميــة، فوظيفــة هــذه الغــدة توزيــع 
الهرمونــات إلــى أجــزاء الجســم المختلفــة، بمــا فيهــا هرمــون النمــو الــذي يســاعد العضــالت والعظــام 
علــى النمــو بالنســبة لألطفــال. وحينمــا يطــرأ إضطــراب فــي توزيــع هرمــون النمــو مــن خــالل اإلفــراط فيــه 

أو قصــور، ســيؤدي ذلــك إلــى اضطرابــات النمــو عنــد األطفــال والمراهقيــن.

ما هي أسباب اضطرابات النمو عند 
األطفال.. وما العالج؟

• النوم الجيد أثناء الليل وعدم تغيير نظام النوم عند 
الطفل، ويفضل أن يكون في غرفة مظلمة أو بها ضوء خافت 

غير مباشر.
• التغذية السليمة للطفل تحميه من اضطرابات النمو.

• المحافظة على ممارسة الطفل للرياضة وأقلها المشي.
• إذا كان الطفل يعاني من أي مرض عضوي، يجب أن يعطى 

العالج المناسب لتفادي اضطرابات النمو.
• األطفال الذين يعانون من مشكلة في مستقبالت الهرمون 
أو عدم الحساسية لهرمون النمو يتم عالجهم بـ IGF-1 والذي 

يعمل بواسطته هرمون النمو.

عالج اضطرابات النمو ونقص هرمون النمو 
عند األطفال



تخصص ا�مراض المعدية - قسم ا�مراض الباطنية

استشاري ا�مراض الباطنية، ا�مراض المعدية
وا�مراض الجنسية المعدية 

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

الشهادات:
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• عمليات جراحة الجيوب األنفية بالمنظار.

• تعديل الحاجز األنفي وتصغير القرينات األنفية بالليزر. 

• عمليات عالج الشخير.

• تجميل األنف بالطريقة المغلقة من غير جرح خارجي

    أو المفتوحة بجرح خارجي.

مجاالت التخصص:

استشاري األنف واألذن والحنجرة

الشهادات:

• زميل الكلية الملكية للجراحين بأيرلندا. 
• دبلوم جراحة األنف واألذن والحنجرة – جراحة الرأس والرقبة

   من المملكة المتحدة

• جراحة تعديل صيوان األذن البارزة أو الوطواطية.

• جراحة األذن الوسطى الميكروسكوبية وترقيع 
طبلة األذن.

• جراحات استئصال الغدد اللعلبية والغدة النكفية.

• جراحات استئصال الغدة الدرقية والغدد جار    الدرقية.

• جراحة الحنجرة واألحبال الصوتية الميكروسكوبية.
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يعــد انقطــاع النفــس النومي  اضطراب حــاد يحدث عند توقف 
تنفــس الشــخص أثنــاء النــوم، مــا يعنــي أن المــخ والجســم قــد 
ال يســتطيعان الحصــول علــى األكســجين الكافــي، وفــي حــال 
ترك هذه الحالة دون عالج، فمن الممكن أن تســبب مشــكالت 
صحيــة مثــل: ارتفــاع ضغــط الــدم والســكتة الدماغيــة وفشــل 

القلــب والســكري والصــداع الحــاد.

ويحــدث انقطــاع النفــس اليومــي إمــا بســبب انســداد مجــرى 
الهــواء بالجســم أو فشــل المــخ فــي إرســال إشــارة للعضــالت 
للتنفــس، ويرتفــع خطــر اإلصابــة بهــذا االضطــراب لــدى الرجــال 
أو  اللوزتيــن  أو  )الرقبــة  الكبيــرة  األعضــاء  وأصحــاب  والبدنــاء 
اللســان أو عظــام الفــك( والذيــن يعانــون مــن تاريــخ عائلــي 
مرضــي، وتؤثــر هــذه الحالــة علــى األشــخاص فــي أي عمــر ســواء 
الذيــن تصــل  أولئــك  لــدى  تــزداد  إنهــا  إال  بالغيــن،  أو  أطفــال 

أعمارهــم 40 ســنة أو أكثــر.

الصحيــح  للتعامــل  الضروريــة  النصائــح  بعــض  وهنــاك 
مــع مشــكلة انقطــاع التنفــس أثنــاء النــوم، وذلــك تجنبــً 

لحــدوث مشــكالت صحيــة:

وضعية النوم

- الجانب األيسر واأليمن:

- الظهر:

هناك بعض الوضعيات المالئمة وأخرى غير موصى بها لمرضى 
انقطاع النفس النومي،

تساعد هذه الوضعية على فتح مجرى الهواء العلوي، وتوفير 
مساحة للتنفس، فإذا لم يكن الشخص بدينً ويعاني من 

انقطاع النفس النومي، فعليه اختيار الجانب األيسر أثناء النوم، 
حيث يعد عالجً فعاالً لهذه الحالة.

يزيد النوم على الظهر مرتين من خطر التعرض النسداد 
التنفس لياًل، بل ويجعل الشخص أكثر عرضة للشخير، وذلك 

ألن األنسجة الموجودة في مجرى الهواء العلوي )اللسان- الغدد 
الليمفية- الحلق( تصبح أكثر عرضة للتجمع بنهاية الحلق، 

وتقاوم مجرى الهواء.

مضاعفات خطيرة النقطاع النفس 
أثناء النوم.. هكذا تتعامل معه
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ترطيب الغرفة

الزيوت الطبيعية

حماء الفم

نصائح أخرى

- ممارسة التمارين

- اإلقالع عن التدخين

- البطن:

يقلل ترطيب الغرفة من حاالت الشخير واالحتقان وصعوبة 
التنفس، فمن الممكن أن يساعد على تحفيز الجيوب األنفية 

على الترشيح، وتدفق هواء أكبر عبر مسارات الهواء، كما 
يمكن دعك بعض الزيوت على الصدر قبل النوم لفتح مجرى 

الهواء بشكل طبيعي، وتخفيف انسداد األنف أو الحلق.

يجب دعك بعض الزيوت الطبيعية على الكعبين أو الصدر 
أو الرقبة أو تحت األنف، أو خلط الزيوت بالماء واستخدامها 

كغرغرة أو بخاخ، وذلك لتخفيف االضطرابات الناتجة عن انقطاع 
التنفس والشخير، وبالتالي التخلص من األرق، ومن بين هذه 

الزيوت: الالفندر، البابونج الروماني، الزعتر، الليمون.

يعد حماء الفم جهاز صغير يغطي األسنان العلوية والسفلية 
واللثة، ويدفع الفك السفلي لألمام، األمر الذي يحافظ على 

وضعية اللسان والحلق بشكل سليم، فيبقى مجرى الهواء 
مفتوحً أثناء النوم، ويمنع انقطاع التنفس

يجب اتباع بعض التمارين الرياضية التي تساعد على تنظيم 
الهرمونات وحرق الدهون، وذلك لمدة 30 دقيقة يوميً، 

والمشي عدة أيام أسبوعيً، إلى جانب حضور جلسات استرخاء 
ويوجا.

- خفض الوزن
على المصابين بانقطاع التنفس النومي تخفيف الوزن حال 
معاناتهم من السمنة، وذلك عن طريق تناول نظام غذائي 

عالي األلياف، يشمل الخضروات الطازجة والفواكه والمكسرات 
والحبوب والبقوليات، بمعدل 25-30 جرام على األقل يوميً، 
فضاًل عن استخدام زيت جوز الهند الحارق للدهون، وتناول 

البروتينات الكافية والدهون الصحية.

يزيد التدخين من انتفاخ مجرى الهواء، ما يؤدي إلى زيادة 
األعراض مثل الشخير وانقطاع التنفس، كما يسبب الكحول 

مشكالت بالحلق تحول دون تدفق الهواء جيدًا.

يصبح النائمون على المعدة أقل عرضة لإلصابة بانقطاع 
التنفس النومي، إال أنهم يصابون باآلم الرقبة.

ويراعى رفع الرأس على مخدة أثناء النوم على أحد الجانبين، 
فتعد هذه الوضعية األفضل على اإلطالق، يليها النوم على 

البطن.
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القولون هو اسم ُيطلق على األمعاء الغليظة في المعدة وهو جزء هام من الجهاز 
الهضمي في جسم اإلنسان. لذلك عندما يحدث اضطراب أو التهاب في القولون ُيعتبر 
أمر مؤلم ألي شخص، كما أنه يتحكم في نوعية الطعام الذي يتناوله ونظامه الغذائي 

والحياتي بالكامل. فهناك نظام غذائي لمرضى القولون ُيناسب احتياجاتهم الغذائية 
ويضمن لهم صحة جيدة للقولون.

أسباب القولون العصبي

أعراض القولون العصبي

ماذا يأكل مريض القولون

- تتعدد أسباب اإلصابة بالقولون وتختلف من شخص آلخر ومنها:

• التوتر والقلق والعصبية الزائدة من أهم أسباب اإلصابة بالقولون
• األسباب الوراثية أو وجود حاالت مرضية في العائلة 

• التدخين ُيزيد من تفاقم التهاب القولون أواألمعاء الغليظة باإلضافة لضعف  
     مناعة الجسم

• االضطرابات الهضمية في المعدة 

هناك بعض األعراض التي ُتشير لحدوث ألم أو اضطراب في القولون ومنها:

• الشعور باإلمساك واإلسهال أو أيا منهما
• الشعور بانتفاخ المعدة والراحة بعد التغوط

• ألم في أسفل المعدة بعد تناول أكالت معينة
• تكون الغازات باستمرار في المعدة والحاجة إلخراجها

االعتقــاد الشــائع أن مرضــى القولــون لديهــم قائمــة محــدودة جــدا مــن األطعمــة 
التــي ُيمكنهــم تناولهــا، ولكــن علــى العكــس ُيمكننــا القــول أن النظــام الغذائــي 
لمرضــى القولــون ُيعتبــر نظــام صّحــي ومتكامــل العناصــر التــي يحتاجهــا الجســم.

ومن األكالت الصحية المفيدة للقولون:

فإليك كل ما تحتاج معرفته عن هذا النظام:

الزبــادي  فــي  الموجــودة  الصحيــة  الخمائــر 
الهضــم  عمليــة  تحســين  علــى  تعمــل 
التهابــات  وتهدئــة  المعــدة  وحركــة 
وفوائــده  د  لفيتاميــن  باإلضافــة  القولــون. 
فــي  الحيويــة  العمليــات  فــي  المتعــددة 
أن  األمــر  فــي  الغريــب  ولكــن  الجســم. 
الزبــادي قــد تنــدرج أيضــا فــي قائمــة األكالت 
التــي ُتحفــز القولــون ألن أســباب اضطــراب 
القولــون تختلــف مــن شــخص آلخــر وبالتالي 
ــون يختلــف أيضــا  ــادي علــى القول تأثيــر الزب

المرضيــة. الحــاالت  باختــالف 

1. الزبادي

نظام غذائي لمرضى القولــون يضمن 
لهم راحـــة المـعـدة
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أكالت ممنوعة لمرضى القولون
التهــاب القولــون أو اضطرابــه بالتأكيــد أمــر مؤلــم ومزعــج ولكــن 
التعامــل معــه بــذكاء يضمــن لــِك صحــة جيــدة وجهــاز هضمــي 
مرضــى  علــى  الممنوعــة  األكالت  علــى  تعرفــي  لذلــك  ســليم. 
القولــون والتــي هــى بشــكل عــام قــد تضــر الجســم أحيانــً مــع 

اإلكثــار مــن تناولهــا.

2. األطعمة الغنية باأللياف
تنــاول األكالت التــي تحتــوي علــى األليــاف عــادة غذائيــة صحيــة 
مــن  ُيعانــي  الشــخص  إذا كان  عمومــا، ولكنهــا ُتصبــح ضــرورة 
التهابــات أو اضطرابــات القولــون. فاألليــاف ُتســهل عمليــة الهضم 
وتحمــي مــن اإلمســاك واإلنتفــاخ. ومــن األكالت الغنيــة باألليــاف 
والمفيــدة لمرضــى القولــون الخضــروات والفاكهــة مثــل الكمثــرى 

والتفــاح والتــوت األحمــر والمــوز والبرتقــال 

3. الحبوب الكاملة
القشــرة  إزالــة  يتــم  لــم  التــي  الحبــوب  هــى  الكاملــة  الحبــوب 
والخبــز  البنــي  واألرز  البنــي  المعكرونــة  مثــل  عنهــا  الخارجيــة 
األســمر والدقيــق األســمر والشــوفان. هــذه األكالت صحيــة ألنهــا 
مليئــة بالفايتامينــات التــي يحتاجهــا القولــون باإلضافــة لألليــاف 
والمعــادن واألحمــاض الدهنيــة. لذلــك هــى ُمفيــدة جــدًا لمرضــى 

أيضــا: أطعمــة تســهل عمليــة الهضــم. اقرئــي  القولــون. 

4. الدهون الصحية
المقصــود بالدهــون الصحيــة هــى تلــك الموجــودة فــي المنتجــات 
الطبيعيــة مثــل زيــت الزيتــون والمكســرات مثــل اللــوز والفواكــه 
مثــل  األســماك  فــي  الموجــودة  والدهــون  األفــوكادو،  مثــل 
الســلمون. كلهــا دهــون غيــر ُمشــبعة يســهل هضمهــا مفيــدة 

للقولــون. 

5. األعشاب
البابونــج  مثــل  المعــدة  وصديقــة  لألعصــاب  الُمهدئــة  خاصــًة 
األخضــر. والشــاي  والزنجبيــل  والشــمر  والنعنــاع  واليانســون 

1. اإلكثار من اللحوم الحمراء 
اللحوم الحمراء وجبة صعبة الهضم، ُترهق المعدة، فهى 

ُتعتبر أثقل نوع من أنواع البروتين الحيواني لذلك ُينصح دائما 
في أي نظام غذائي صحي بتناول اللحوم البيضاء مثل الدجاج 

والسمك والتقليل من اللحوم الحمراء.  

التــي  المشــروبات  الغازيــة  والمشــروبات  لُمنبهــات   .3
وبعــض  والقهــوة  الشــاي  مثــل  كافييــن  علــى  تحتــوي 
المشــروبات الغازيــة أيضــا تتســبب فــي تهييــج القولــون. كمــا 
البطــن  انتفــاخ  فــي  تتســبب  التــي  الغازيــة  المشــروبات  أن 
القولــون. صحــة  علــى  أيضــا  بالســلب  تؤثــر  الغــازات   وخــروج 

4. البقوليات
الفول والعدس والحمص وغيرها من البقوليات تتسبب في 

انتفاخ البطن وُتحفز القولون لذلك ال ُيفضل تناولها في النظام 
الغذائي لمرضى القولون. 

5. أطعمة قليلة الفودماب
الفودماب هى سلسلة قصيرة من النشويات التي تمتصها 

األمعاء الدقيقة بشكل ُمضر بالمعدة. وتشتمل قائمة 
الفودماب على:

الفركتانز، والتي توجد في األطعمة مثل البصل والثوم. 

الفركتوز، مثل العسل وبعض الفواكه التي تحتوي على كميات 
عالية من الفركتوز والذي يصعب هضمه في الكثير من األحيان.

الالكتوز، الموجود في األلبان ولكن يختلف تأّثر القولون بها 
وفقا للحالة المرضية.

جاالكتانز، مثل البقوليات العدس والفول والفاصوليا.

2.  األطعمة المليئة بالتوابل
التوابــل والبهــارات وخاصــًة الحــار منهــا ُتعتبــر أطعمــة ُمحفــزة 
وُمهيجــة للقولــون ويشــعر المريــض بألــم وانتفاخ فــور تناولها. 
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هل يوجد
عالج لعدم

انتظام ضربات القلب؟

• ضيق التنفس.
• الدوخة.
• اإلغماء.

• رفرفة في الصدر.
• ألم الصدر.

• الدوار.
• التعب المفاجئ.

أو عند إجراء تخطيط للقلب، وال يعني ظهور األعراض في 
العادة وجود مشكلة خطيرة، فبعض المرضى الذين ال تظهر 

عليهم أعراض عدم انتظام ضربات القلب تكون لديهم 
مشكلة خطيرة، في حين أّن بعض المرضى الذين تظهر 
عليهم األعراض ال توجد مشكلة خطيرة لديهم، وتعتمد 

األعراض على نوع عدم انتظام ضربات القلب لدى المريض، 
واألعراض حسب نوع عدم انتظام نبض القلب هي:

ــر ضــاّر أو خطــًرا  ــب غي ــات القل ــادًة يكــون عــدم انتظــام ضرب  وع
ضربــات  انتظــام  عــدم  مــن  أنــواع  عــّدة  وتوجــد  الحيــاة،  علــى 

القلــب، وهــذه األنــواع هــي:

هناك العديد من األسباب المؤدية إلى عدم انتظام ضربات 
القلب، ويمكن ألّا تظهر أعراض لدى بعض المرضى، لكن 

يكتشف الطبيب عدم انتظام ضربات القلب أثناء الفحص 
الروتيني،

• الرجفــان األذينــي، ويعنــي أّن حجــرات القلب العليــا تنقبض  
بصــورة غيــر منتظمة. 

• بــطء القلــب، ويعنــي أّن القلــب ينبــض بصــورة أقــّل مــن 
الطبيعــي.  المعــدل 

بصــورة  ينبــض  ال  القلــب  أّن  ويعنــي  التوصيــل،  إحصــار   •
ببــطء. أو  بســرعة  ينبــض  إّمــا  طبيعيــة؛ 

• االنقباض المبكر، ويعني أّن القلب ينبض بصورة مبّكرة.
• تسّرع القلب، ويعني أّن معدل نبضات القلب سريع جًدا.

• الرجفــان البطينــي، ويعنــي أّن الحجــرات الســفلية للقلــب 
تنقبــض بصــورة غيــر منتظمــة. 

أعراض كهرباء القلب

 أعراض تسرع القلب

تسّمى أمراض كهرباء القلب بعدم انتظام ضربات القلب، أو اضطراب نظم القلب، ويشير هذا المصطلح إلى أي 
تغيير في نبضات القلب عن التسلسل العادي للنبضات الكهربائية للقلب، إذ قد تزيد سرعة هذه النبضات، أو قد 

تصبح بطيئًة، أو متقطعًة غير منتظمة، عندها ال ينبض القلب بصورة صحيحة، وال يستطيع ضّخ الدم بفعالية، مّما 
يؤّدي إلى أّلا تعمل باقي أعضاء الجسم بصورة صحيحة مثل: الدماغ، أو الرئتان. وقد يتوقف نبض القلب نتيجة 

عدم االنتظام أو يتلف.
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• الذبحة الصدرية )ألم الصدر(.
• صعوبة أداء مجهود عضلي.

• صعوبة التركيز.
• االرتباك.
• الدوخة.

• ضيق التنفس.
• اإلغماء.

• التعرق المفاجئ.

• الذبحة الصدرية )ألم الصدر(.
• ضيق التنفس.

• الدوخة.
• خفقان القلب.

• اإلغماء.
• التعب.

ويجرى عالج هذه الحالة عن طريق:

يمكن إيقاف نوبة من نوبات تسرع القلب عن طريق كتم 
النفس، أو إجهاد الجسم، أو غمس الوجه في الماء البارد، 

أو السعال، إذ تؤثر هذه المناورات في الجهاز العصبي الذي 
يتحكم بضربات القلب )األعصاب المبهمة(، وغالًبا ما تساعد 

مناورة العصب المبهم في إبطاء معدل ضربات القلب، 
لكّنها ال تنفع مع جميع أنواع اضطرابات نبض القلب.

يوصي الطبيب بتناول بعض األدوية التي تنّظم معدل 
ضربات القلب، أو تستعيد نظام النبض الطبيعي، وعند 

اإلصابة بالرجفان األذيني قد يوصي الطبيب باستخدام األدوية 
التي تقّلل من كثافة الدم في الوقاية من خطر تكوين 

الجلطات، ويجب استخدام جميع هذه األنواع من األدوية تحت 
إشراف طبي، واتباع تعليمات الطبيب بدّقة، للّتقليل من 

احتمال تطور أية مضاعفات.

يستخدم الّطبيب عند إصابة المريض بالرجفان األذيني 
تقويم نظم القلب عن طريق األدوية، أو عن طريق تعريض 

القلب لصدمة كهربائية، من خالل وضع أقطاب على الصدر أو 
الصقات يمّر بها تيار كهربائي، إذ يؤثر هذا التيار في النبضات 

الكهربائية في القلب، ويستعيد نظام النبض الطبيعي.

يدخل الطبيب جهاز قسطرة عن طريق األوعية الدموية 
إلى القلب، وباستخدام األقطاب الموجودة على أطراف جهاز 
القسطرة يستخدم الطبيب الحرارة، أو البرودة الشديدة، أو 
موجات الراديو في إتالف قطعة صغيرة من أنسجة القلب أو 
استئصالها، ليكون عائًقا أو حاجًزا يمنع كهرباء القلب من 
السريان في المسار المسبب الضطراب ضربات القلب لدى 

المريض.

ُيقَصر إجراء هذه الجراحة على المرضى الذين ال يستجيبون 
للعالج، إذ يشّق الطبيب نسيج القلب في النصف العلوي 

من القلب )النصف األذيني( في هذه الجراحة، إلنشاء 
متاهة، أو نمط من الندب، أو النسيج المتندب، ليعيق 

اإلشارات الشاردة الكهربائية التي تسّبب اضطراب ضربات 
القلب؛ ألّن النسيج المتندب ال يوصل التيار الكهربائي.

يلجأ الطبيب إلى هذه الجراحة عندما يعاني المريض من 
مرض شديد في الشريان التاجي، إضافة إلى عدم انتظام 

ضربات القلب، وتحّسن هذه الجراحة تدّفق الدم إلى القلب.

عند اإلصابة بعدم انتظام ضربات القلب عادًة ما يكون العالج 
غير ضروري، ويلجأ الطبيب إلى العالج إذا كان اضطراب نبض 

القلب يسّبب أعراًضا خطيرًة، أو يسّبب مضاعفاٍت خطيرًة، 
وُيقّسم العالج أقسام حسب نوع عدم انتظام ضربات القلب، 

ومن طرق عالج عدم انتظام نبضات القلب ما يأتي:

عالج كهرباء القلب

عندما ال يوجد سبب يستطيع األطباء عالجه، ويؤدي إلى بطء 
ضربات القلب يلجأ األطباء غالًبا إلى استخدام منظم ضربات 

القلب، إذ إّنه ال توجد أدوية يمكنها تسريع ضربات القلب.

عالج بطء القلب

عالج تسرع القلب

العالج بالجراحة

أعراض الرجفان األذيني

1. مناورة العصب المبهم

2. األدوية

3. الصدمة الكهربائية

4. االستئصال القسطري

1. جراحة المتاهة

2. جراحة المجازة التاجية

أعراض بطء القلب
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ماذا يشمل 
تحليل الدم الشامل

مكونات تحليل الدم الشامل

- عدد خاليا الدم البيضاء.

- عدد خاليا الدم الحمراء

- نسبة  الهيموجلوبين:

- الهيماتوكريت:

يقيس تحليل الدم الشامل العديد من األمور، مثل:

تحليــل الــدم الشــامل أو كمــا يعــرف بصــورة الــدم الكاملــة هــو تحليــل يجــرى لتقييــم الخاليــا الموجــودة فــي الــدم، وهــي ثالثــة أنــواع 
رئيســية تعــوم فــي البالزمــا، وهــي: كــرات الــدم الحمــراء، وكــرات الــدم البيضــاء، والصفائــح الدمويــة. تحليــل الــدم مــن أكثــر التحاليــل 
ــدم بأقــل مــن دقيقــة، وتعطــي  ــات ال شــيوًعا، وهــذه الحســابات يتــم تحديدهــا بواســطة أجهــزة خاصــة تعمــل علــى تحليــل مكون
معلومــات عــن صفــات هــذه الخاليــا، مثــل: حجمهــا، وشــكلها، ولونهــا، فوجــود اضطــراب فــي واحــدة أو أكثــر مــن هــذه الخاليــا يكــون 
داللــًة علــى اإلصابــة بالعديــد مــن األمــراض والمشــاكل الصحيــة، لكــن يحتــاج المريــض إلــى إجــراء مزيــد مــن الفحوصــات لتحديــد 

ســبب هــذا االضطــراب الــذي أصــاب خاليــا الــدم.

زيــادة عــدد كريــات الــدم البيضــاء فــي الجســم تــدل علــى وجــود عــدوى فــي 
الجســم أو وجــود ورم خبيــث فــي حــال كانــت الزيــادة بدرجــة كبيــرة، بينمــا 
نقــص عــدد كريــات الــدم البيضــاء عــن الطبيعي يــدل على اســتعمال بعض 
األدويــة مثــل العــالج الكيمــاوي، أو وجــود مشــكلة فــي النخــاع العظمــي، 
ــا الــدم البيضــاء يبيــن عددهــا بالنســبة لحجــم الــدم،  حيــث أن تحليــل خالي
ويختلــف عددهــا الطبيعــي بيــن المختبــرات بنســبة قليلــة، لكــن يتــراوح 

عددهــا الطبيعــي مــا بيــن 10800-4300 لــكل مليمتــر مكعــب.

عددهــا  ويتــراوح  الــدم،  حجــم  فــي  عددهــا  علــى  أيًضــا  تحليلهــا  يــدل 
الطبيعــي مــا بيــن 5.65-4.35 مليــون خليــة لــكل مليمتــر مكعــب لــدى 
الرجــال، و3.92-5.03 لــدى النســاء، وانخفــاض عــدد كــرات الــدم الحمــراء يــدل 
علــى اإلصابــة بفقــر الــدم، الــذي يصاحبــه الشــعور بالضعــف واإلجهــاد، وينتــج 
ــد مــن األســباب، مثــل: النزيــف الشــديد، ونقــص  ــدم هــذا عــن العدي فقــر ال
الفيتامينــات كالحديــد، أو نتيجــة مشــاكل صحيــة أخــرى. أمــا ارتفــاع عــدد 
كــرات الــدم الحمــراء يكــون داللــًة علــى اإلصابــة بمشــاكل القلــب أو مــرض 

كثــرة الحمــرة الحقيقيــة.

الهيموجلوبيــن هــو جــزيء البروتيــن فــي خاليــا الــدم الحمــراء، والمعــدل 
الطبيعــي لــه يختلــف بيــن الجنســين، حيــث يتــراوح بيــن 13-18 عنــد 
الرجــال، و12-16 عنــد النســاء. تركيــز الهيموجلوبيــن الوســطي للكريــة 
ــٍة واحــدة  MCHC: هــو حســاب متوســط تركيــز الهيموجلوبيــن فــي خلي
مــن خاليــا الــدم الحمــراء، ويكــون معدلــه الطبيعــي مــا بيــن 32% إلــى 

.%36

هــو نســبة حجــم خاليــا الــدم الحمــراء إلــى حجــم الــدم كلــه، ويــدّل نقــص 
المعــدل  عــن  الــدم  فــي  الهيموجلوبيــن  أو  الحمــراء  الــدم  خاليــا  عــدد 
ــه بيــن  ــدم، ويختلــف المعــدل الطبيعــي ل الطبيعــي علــى وجــود فقــر ال
الجنســين؛ حيــث يكــون مــن 38% إلــى 48% عنــد الرجــال، ومــن 35% إلــى 

45%عنــد النســاء.
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- حجم الكرية الوسطي:

- تفاوت حجم خاليا الدم الحمراء:

- عدد الصفائح الدموية:

هــو متوســط حجــم خليــة الــدم الحمــراء الواحــدة، والمعــدل الطبيعــي لــه 
يقــع مــا بيــن 80-100 فيمتولتــر.

هو قياس التفاوت في حجم خاليا الدم الحمراء.

يتــم التحليــل لمعرفــة عــدد الصفائــح الدمويــة فــي حجــم معيــن مــن 
الــدم، وهــي ليســت خاليــا كاملــة، إنمــا هــي أجــزاء مــن الســيتوبالزم، ُتصنــع 
مــن خاليــا ُوجــدت فــي نخــاع العظــم، وتــدل زيــادة عــدد الصفائــح الدمويــة 
علــى وجــود مشــكلة فــي نخــاع العظــم، أو التهــاب، أو نقــص الحديــد فــي 
الــدم، بينمــا نقــص عــدد الصفائــح الدمويــة عــن المعــدل الطبيعــي يشــير 
إلــى وجــود نزيــف لفتــراٍت طويلــة، ويكــون معدلهــا الطبيعــي مــا بيــن 

150000- 400000 لــكل مليمتــر مكعــب. 

أسباب طلب
تحليل الدم الشامل

التحاليــل  مــن  كجــزء  الشــامل  الــدم  تحليــل  الطبيــب  يطلــب 
الروتينيــة فــي الفحــص العــام للمريــض، أو إذا كان المريــض يعانــي 
مــن أعــراٍض غيــر معروفــة الســبب، مثــل: النزيــف، وظهــور الكدمات، 

ــي: ــا يأت ــدم الشــامل الطبيــب فــي م إذ يســاعد تحليــل ال

تقييــم الحالــة الصحيــة العامــة للمريــض، وفحــص أمــراض صحيــة 
مختلفــة.

تشــخيص المشــكلة الصحيــة التــي يعانــي منهــا المريــض، وعنــد 
إصابتــه بأعــراض مختلفــة، مثل: الضعــف، واإلجهــاد، والنزيــف، واالحمرار، 

والتــورم، وارتفــاع حــرارة الجســم، وظهــور كدمــات علــى الجســم.

متابعــة مشــكلة صحيــة يعانــي منهــا المريــض بالفعــل، فيطلــب 
الطبيــب إجــراء تحليــل الــدم بشــكل منتظــم لمتابعــة تطــور وتقــدم 

ــدم. ــا ال ــر علــى خالي ــه المريــض يؤث ــي من مــرض يعان

متابعــة العــالج الــذي يتناولــه المريــض إذا كان يؤثــر علــى كريات الــدم أو 
تقييــم كفــاءة العــالج تبًعا لنتيجــة تحليل الدم الشــامل. 
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- كمية الهيموجلوبين  الوسطي 
للكرية:

كمية الهيموجلوبين في خليٍة واحدة من خاليا الدم الحمراء، والمعدل 
الطبيعي له بين 27-32 بيكوجراًما.
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د.محمد عبد اللطيف - استشاري ورئيس قسم المسالك البولية

عملية عالج تضخم البروستاتا بسيطة 
ال تستغرق أكثر من 10 دقائق

أكــد استشــاري المســالك البوليــة فــي مستشــفى دار الشــفاء د. محمــد عبــد 
الـــ  تقنيــة  إدخــال  فــي  كان ســباقً  دائمــً  »المستشــفى كعهــده  أن  اللطيــف 
»Rezum« لعــالج تضخــم البروســتاتا هــي عمليــة بســيطة جــدًا، تســتخدم حقــن 
بخــار المــاء المضغــوط فــي البروســتاتا بمــا يخلــص المريــض مــن االســتخدام 
تضخــم  عالجــات  مــن  لكثيــر  ممتــازًا  وبديــاًل  خيــارًا  وتعــد  المســتمر،  الدوائــي 

البروســتاتا«.

وأوضــح د.عبــد اللطيــف أن »هــذه العمليــة التــي ال تســتغرق أكثــر مــن 
10 دقائــق تحــت تخديــر بســيط، وحققــت نتائــج مبهــرة ومضمونــة 
التــي  الجانبيــة  األعــراض  مــن  المريــض  تخليــص  فــي  وفعالــة 
ُتســببها الجراحــات التقليديــة وأثبتــت فعاليــة بشــكل كبيــر 
لمــن يرغــب فــي المحافظــة على القــدرة الجنســية الطبيعية«. 

البروســتاتا  تضخــم  لعــالج  الجراحــي  »التدخــل  أن  وبيــن 
فــي  ســوى  إليــه  اللجــوء  يتــم  ال  وبــات  اآلن،  جــدًا  تقلــص 
األحجــام الكبيــرة جــدًا، حيــث دخلــت مــن مــدة طويلــة ســبل 
عالجيــة متنوعــة كعمليــة اســتئصالها بالقاطــع الكهربائــي 
TURP، أو باســتخدام تقنيــات البالزمــأ أو تبخيــر البروســتاتا، أو 

المختلفــة«.  بأنواعــه  الليــزر 

تضخـم  لعـاج   »Rezum« الــ  تقنيـة  اللطيـف:  عبـد  د.محمـد 
مبهـرة  نتائجهـا  البروسـتاتا 

• تضخم البروسـتاتا المصاحب لتقدم السـن ال يؤدي بالضرورة 
إلى حدوث سـرطان البروستاتا

البروسـتاتا ومـدى  ليـس هنـاك عاقـة بيـن تضخـم وحجـم   •
صعوبتهـا ودرجـة  األعـراض 

• أمـراض الجهـاز البولـي تتشـابه فـي أعراضهـا.. وللتشـخيص 
الدقيـق يجـب إجـراء فحوصات شـاملة 
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وأشــار فــي ســياق أخــر إلــى أن »تضخــم البروســتاتا المصاحــب لتقــدم الســن ليــس حالــة مرضيــة بقــدر مــا هــو حالــة مالزمــة للرجــال بدايــة 
مــن ســن 45 حتــى 50 عامــً، وأن هــذا النــوع مــن التضخــم، ال يــؤدي بالضــرورة إلــى حــدوث ســرطان فــي البروســتاتا، الــذى يعــد عمليــة أخــرى 

منفصلــة عــن التضخــم الشــائع المعــروف لــدى الجميــع«.

البوليــة  المثانــة  أســفل  موجــودة  غــدة  »البروســتاتا  أن  وأوضــح 
تحيــط بمجــرى البــول، وتســاعد كجــزء مــن وظيفتهــا فــي َتكــون 
الســائل المنــوي واســتكمال نمــوه وحركــة الحيــوان المنــوي فــي 
رحلتــه مــن الخصيــة حتــى الخــروج فــي القــذف«، مشــيرًا إلــى أن 
»التاريــخ العائلــي والتقــدم فــي الســن وأمــراض القلــب والســمنة 
ــرز عوامــل االختطــار التــي تزيــد معهــا احتماليــة حــدوث تضخــم  أب
مــن  حمايــة  عامــل  تعــد  الرياضــة  ممارســة  وأن  البروســتاتا،  فــي 

حــدوث المــرض وأعراضــه«. 

ولفــت إلــى عــدم وجــود عالقــة بيــن تضخــم وحجــم البروســتاتا 
ومــدى األعــراض ودرجتهــا صعوبتهــا، وأشــار إلــى التأثيــر الســلبي 
َتقطــع  قــد تشــمل وجــود  التــي  المريــض،  لألعــراض علــى حيــاة 
بالبــول أو ضعــف خطــه أو القيــام ليــاًل للتبــول، مــع شــعور بحرقــان 
أو خــروج دم فــي البــول، أوعــدم قــدرة علــى التحكــم فيــه، وخروجــه 

بســرعة قبــل أن يصــل المريــض إلــى الحمــام. 

ونــوه د. عبــد اللطيــف إلــى أن »مضاعفــات تضخــم البروســتاتا تشــمل احتبــاس البــول الحــاد والمزمــن الــذى يــؤدى إلــى تلــف عضلــة المثانــه، 
وفقــد القــدرة علــى االنقبــاض ودفــع البــول، وارتجــاع البــول إلــى الكليتيــن وتدهــور وظائفهمــا، عــالوة علــى التســبب فــي التهابــات الجهــاز 

البولــى، وتكــون حصيــات ثانويــة فــى المثانــة«.  

وعــن تشــخيص المــرض أفــأد بأنــه يكــون عبــر مراجعــة عيــادة المســالك البوليــة، وأخــذ التاريــخ المرضــى الكامــل، وإجراء الكشــف الســريري، 
ويشــتمل علــى جــس للبروســتاتا باالصبــع عــن طريــق الشــرج، وعمــل ســونار، و إجــراء فحصــي PSA وتدفــق البــول، لتحديــد مــدى حاجــة 

المريــض للعــالج أو التدخــل الجراحــي. 

وأشــار د.عبــد اللطيــف إلــى أن »أعــراض أمــراض الجهــاز البولــي تتشــابه وللتشــخيص المناســب واألدق، يجــب إجــراء الفحوصــات الشــاملة، 
لتحديــد إن كان المريــض يعانــي مــن تضخــم البروســتاتا أو التهــاب المثانــة، أو أروام المثانــة أوالبروســتاتا مشــيرًا إلــى أن عــالج تضخــم 

البروســتاتا يعتمــد علــى درجــة صعوبــة األعــراض«.

____________________________________________________________________________________________  للصحة يد ترعاها
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د. معن المعتوق: »الفايبروسكان« يسهل تشخيص أمراض الكبد
 بدقة عالية

• أبرز فوائده عدم الحاجه ألخذ عينات عبر الخزعه لتشخيص أمراض 
الكبد ومراحلها

• يتميز بدقه تشخيصيه بشكل مبسط 
• عالج »تشحم الكبد« يستوجب تقليل الوزن كخطوة رئيسية

• جراحات السمنة حققت نتائج ممتازة في التخلص منه

فــي مستشــفى  الكبــد  وزارعــة  والكبــد  الهضمــي  الجهــاز  استشــاري  أكــد 
دار الشــفاء الدكتــور معــن المعتــوق، أن جهــاز الفيبروســكان أو مــا يســمى 
بمقيــاس صالبــة أو كثافــة الكبــد، يعــد ثــورة طبيــة ســهلت تشــخيص أمــراض 

الكبــد.

يعــد  الشــفاء  دار  مستشــفى  فــي  المتوفــر  »الجهــاز  أن  المعتــوق  وأوضــح   
األحــدث علــى مســتوى الخليــج، ويتميــز بتقنيــة األبعــاد الثنائيــة، والتقنيــة 
االهتزازيــة، مشــيرًا إلــى بعــض فوائــده وأبرزهــا عــدم الحاجــة ألخــذ عينــات 
مــن الكبــد عبــر الخزعــة لتشــخيص أمراضــه فيروســية أو مناعيــة أود 
أو  تليــف  هنــاك  كان  إن  المــرض  مراحــل  وقيــاس  تحديــد  أو  هنيــة، 

تشــمع أو التهابــات، ووضــع خطــة مســتقبلية لعــالج المريــض.

 ولفــت إلــى دقــة الجهــاز العاليــة فــي تشــخيص أمــراض الكبــد 
بشــكل مبســط، عبــر صيــام المريــض مــدة 4 ســاعات قبــل 
ــى 20 دقيقــة، وظهــور  ــذى يســتغرق بيــن 15 ال الفحــص، ال
ــى  نتيجتــه فــي غضــون نحــو 5 دقائــق، ليغــادر المريــض ال

ــكل أمــان مــن دون أي مضاعفــات. بيتــه ب

وأشــار إلــى أهميــة إعــادة الفحــص بعــد العــالج، مؤكــدًا 
أن جراحــات الســمنة حققــت نتائــج ممتــازة فــي التخلــص 
مــن تشــحم الكبــد، الــذى هــو عبــارة عــن تراكــم الدهــون، 
وممكــن أن يتطــور إلــى التهابــات مزمنــة أوضمــور داخــل 
ــا الكبــد، يتحــول مــع مــرور الوقــت، إلــى نســيج ليفــي  خالي

عالــى الصالبــة، وهــو مــا يســمى بالتليــف أو الندبــات.

»الفايبروسكان« المتوفر في دار الشفاء
يعد األحدث على مستوى الخليج في تشخيص 

أمراض الكبد
د. معن المعتوق - استشاري أمراض الباطنية والجهاز الهضمي  
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وبين أن أبرز أسباب تشحم الكبد تتمثل بالسمنة المفرطة، عدم انتظام السكر بالدم، ارتفاع الكوليسترول في الدم فضاًل عن 
أسباب أخرى كالتهاب الكبد الفيروسي أو الوبائي أو شرب الكحوليات بكميات كبيرة أو بعض األدوية مثل العالجات الكيماوية، 

الكورتيزون، المضادات الحيوية أو المسكنات وفيما حذر من تشحم الكبد، وما قد يؤدي إليه من تليف خالل فترة من 8 إلى 15 سنة إن 
لم يتم عالجه، أكد أن »المرض يعتبر صامت، وليس له أى أعراض، مع احتمالية الشعور بإرهاق، كسل، غثيان، ارتفاع باالنزيمات، حكه، 

اآلالم غير محددة في الناحية العلوية من البطن، الفتً إلى أن غالبية المرضى قد ال يشتكون من هذه األعراض«. 

ونصح الدكتور المعتوق من يعانون من السمنة والسمنة الجذعية والسكرى وارتفاع الكوليسترول و الضغط بعمل سونار 
عادي على الكبد، وحال تبين وجود دهون عليه، يفضل إجراء تحاليل الدم وإنزيمات ووظائف الكبد، وعمل فحص الفيبروسكان 

للتشخيص ومعرفة بشكل دقيق مراحل المرض.

وبين أن »عالج تشحم الكبد يستوجب كخطوة رئيسية أولى تقليل الوزن عبر ممارسة الرياضة أو الرجيم )الحمية( أو عن طريق 
العالجات أو عبر وضع بالونات المعدة أو التدخل جراحيً عن طريق التكميم أو تحويل المسار فضاًل عن االبتعاد عن الوجبات السريعة 

والمشروبات الغازية وضبط معدل السكر بالدم وعالج الكوليسترول إن وجد، وتجنب األدوية غير الضرورية مثل المسكنات أو 
الكورتيزون إال إذا لزم األمر«.



مستشفى دار الشفاء مارس 2020   _________________________________________________________________________________

• د. يوســف الظفيــري: أســباب متعــددة للميــاه البيضــاء 
والجراحــة الســبيل الوحيــد للعــاج 

• التقــدم فــي العمــر والعيــوب الخلقيــة والســكري و أدويــة 
ــرز  ــن أب ــط العي ــاع ضغ ــة وارتف ــاب القزحي ــزون والته الكورتي

مســببات المــرض

• أعــراض المــرض قــد تظهــر علــى صــورة ضعــف وتشــوش 
ــز  ــى تميي ــدرة عل ــدم الق ــم وع ــكل دائ ــة بش ــة والزغلل الرؤي

ــوان ــكال واألل األش

• ضــرورة مراجعــة الطبيــب فــي حــال ماحظــة وجــود أي 
تغييــرات فــي الرؤيــة

فــي  العيــون  وجراحــة  ورئيــس قســم طــب  استشــاري  كشــف 
مستشــفى دار الشــفاء الدكتــور يوســف الظفيــري أن »العديــد مــن 
األشــخاص يعانــون مــن الميــاه البيضــاء، التــى تعــد أحــد األمــراض 
ــة،  ــار ســلبية علــى الرؤي ــى آث ــؤدي ال التــى قــد تصيــب العيــن، و ت

ــة«. ــر الســريع فــى درجــة الرؤي وضعــف النظــر، والتغي

الميــاه  لتكــون  األســباب  »أبــرز  أن  الظفيــري  الدكتــور  وأوضــح 
البيضــاء التقــدم فــي العمــر، وبســببه قــد تحــدث بعــض التغيــرات 
ــاه البيضــاء،  ــة فــي العدســة، وتتســبب فــي تكــون المي الطبيعي
كمــا أن المــرض قــد يكــون بســبب عيــوب خلقيــة يولــد بهــا الطفل، 
وفــي الغالــب تكــون نتيجــة حــدوث مشــاكل أثنــاء الحمــل تســببت 
فــي إصابــة الطفــل بهــذا المــرض، وقــد تعــود أســباب ذلــك إلصابــة 
ــب،  ــة دون استشــارة الطبي األم بعــدوى فيروســية أو تناولهــا أدوي
أو نتيجــة وجــود ســبب جينــي، أو مشــاكل لــدى الطفــل خاصــة 

بالصحــة العامــة«.

وبيــن أن »األســباب األخــرى المؤديــة لتكــون الميــاه البيضــاء تتنــوع 
وقــد تشــمل الســكري أو تنــاول أدويــة مــن الكورتيــزون خاصــة 
إذا كانــت أقــراص أو جــود التهــاب قزحيــة بالعيــن فــي الطبقــة 
الوســطى المســؤولة عــن تغذيــة العيــن، أو وجــود ارتفــاع فــي 
ــن  ــة بالعي ــة قوي ــرض لكدم ــاه الزرقاء»أوالتع ــن« المي ــط العي ضغ
يســبب فتــح بســيط فــي حافظــة العدســة، مــا قــد يــؤدي إلــى 
أو  العدســة فيســبب تبييضهــا  إلــى مكونــات  الســائل  دخــول 
آلــة حــادة يتســبب فــي قطــع  العيــن لجــرح بواســطة  تعــرض 
القرنيــة وحافظــة العدســة، مــا قــد يــؤدي الــى ان تتفاعــل مكونــات 
العدســة مــع الســائل الموجــود فــي العيــن فتبيــض وتتكــون 

عتامــة علــى العدســة.« 

د. يوسف الظفيري -  استشاري العيون

إهمـال عـالج الميــاة البيـضــاء 
يـؤدي إلى  مضــاعفـات خطيــرة
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وأوضــح الدكتــور الظفيــري أن »أعــراض الميــاه البيضــاء عنــد المريــض 
قــد تظهــر علــى صــورة ضعــف وتشــوش الرؤيــة والزغللــة بشــكل دائــم، 
ــض  ــدى المري ــى وإن ارت ــوان، حت ــكال واألل ــز األش ــى تميي ــدرة عل ــدم الق وع
نظــارة يظــل معــه ذلــك التشــوش، وكلمــا زاد إهمــال هــذه األعــراض 
كلمــا زدات درجتهــا، وهنــا يســتوجب مــن استشــاري طــب العيــون أن 
هــذا التشــوش أو األعــراض ســتزداد بالتدريــج مــا لــم يتــم تقديــم العــاج 

ــي«. ــل الجراح ــر التدخ ــب عب المناس
ولفــت إلــى أن »تشــخيص الميــاه البيضــاء عنــد المريــض يكــون مــن 
خــال فحــص قــاع العيــن عــن طريــق »المصبــاح الِشــقي«، وهــو جهــاز 
يســتخدم الميكروســكوب، إذ يســاهم فــي تكبيــر أنســجة العيــن بدرجــة 
تتــراوح بيــن 10 إلــى 25 مــرة، وهنــا يتــم فحــص كل أنســجة العيــن، وخاصــة 
العدســة، وتظهــر مــن خالــه عتامــة »ميــاه بيضــاء« مؤثــرة علــى النظــر«.

ــؤدى  وحــذر الدكتــور الظفيــري مــن اإلهمــال فــي عــاج المــرض ومــا قــد ي
إليــه مــن مضاعفــات وقــد تشــمل حــدوث ارتفــاع فــي ضغــط العيــن 
ــاه  ــر العصــب البصــري، حتــى وإن اعتمــد عــاج المي والتســبب فــي تدمي
البيضــاء فيمــا بعــد، وعليــه دومــا نســدى النصــح بأهميــة العــاج المبكــر 

ــات. ــذه المضاعف ــادى ه ــرض لتف للم
ونــوه إلــى أهميــة األخــذ بعيــن االعتبــار ملحوظــة مهمــة وهــي أن التغييــم 
فــي الرؤيــة الناتــج عــن الميــاه البيضــاء أو االعتــام فــي عدســة العيــن، قــد 
يؤثــر علــى جــزء صغيــر مــن العدســة، وبالتالــي ال تشــعر بــأي تأثيــر علــى 
الرؤيــة، لذلــك فــي حــال إزديــاد إعتــام العيــن، يــزداد التشــوه الــذي يحــدث 

للضــوء، وبالتالــي ســتصبح االعــراض أكثــر وضوحــً.
وبيــن أن الطريــق الوحيــد لعــاج الميــاه البيضــاء هــو الجراحــة، ســواء عــن 
طريــق الموجــات الصوتيــة، أو الليــزر، حيــث فــي الموجــات الصوتيــة يتــم 
ــى  ــول إل ــم، والدخ ــبه بالقل ــاز أش ــطة جه ــًدا بواس ــة ج ــة دقيق ــل فتح عم
العيــن وتفتيــت العدســة بالموجــات الصوتيــة وشــفطها، وبنفــس الجهــاز 
ــدة،  المســتخدم ومــن نفــس الفتحــة الدقيقــة يتــم زراعــة العدســة الجدي

وإدخالهــا مطويــة لتســهيل فردهــا بعــد دخولهــا العيــن.
وأشــار إلــى اســتخدام تقنيــة الفيمتــو ســكند ليــزر، عنــد اســتخدام الليــزر 
مــع االعتمــاد فــي ذات اللحظــة علــى الموجــات الصوتيــة، وذلــك مــن خــال 
اســتخدام تلــك التقنيــة فــي عمــل فتحــة دقيقــة فــي ســطح العيــن بــدًلا 

مــن الجهــاز المســتخدم، وبعدهــا يتــم الدخــول مــن خــال هــذه الفتحــة 
لتفتيــت العدســة بواســطة الموجــات فــوق الصوتيــة، وشــفطها، ثــم زراعــة 

العدســة الحديثــة.

ونصــح الدكتــور الظفيــري بضــرورة مراجعــة الطبيــب فــي حــال ماحظــة 
وجــود أي تغييــرات فــي الرؤيــة أو تطــور للحالــة، مثــل الرؤيــة المزدوجــة أو 

ألــم العيــن المفاجــئ أو ومضــات الضــوء، أو الصــداع المفاجــئ.
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أقــام المستشــفى مخطــط تدريبــي عملــي للكــوادر العاملــه فــي المستشــفى 
ــتعداد  ــة االس ــى أهب ــع عل ــح الجمي ــة ليصب ــة واإلداري ــام الطبي ــف األقس بمختل
للتعامــل مــع الحــاالت التــي يشــتبه فــي اصابتهــا بفيــروس كرونــا ســواء 
ــة  ــراءات المتبع ــً لإلج ــة طبق ــام الداخلي ــة أو األقس ــادات الخارجي ــوارئ، العي بالط

ــة. ــات وزارة الصح ــب توصي حس

مستشفى دار الشفاء يقيم تدريب عملي على التعامل 
مع الحاالت المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا
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جانــب مــن النزهــة الترفيهيــة الســنوية التي ينظمها مستشــفى دار الشــفاء 
للعامليــن و عائاتهــم لتوطيــد العاقة بين الموظفين و نشــر األجــواء العائلية 

واأللفــة بينهم.

النزهة السنوية للعاملين وعائالتهم
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افتتــح مستشــفى دار الشــفاء يــوم األربعــاء الموافــق 18 مــارس 2020 مركــزًا خاصــً للتبــرع بالــدم بالتعــاون مــع 

بنــك الــدم الكويتــي وذلــك حرصــً مــن المستشــفى علــى المســاهمة فــي ســد احتياجــات الكويــت مــن مخزون 

الــدم فــي ظــل الظــروف الصحيــة التــي تمــر بهــا البــاد والعالــم بأســره. يســتمر باســتقبال المتبرعيــن يوميــً 

مــن الســاعة 9 صباحــُا وحتــى الســاعة الواحــدة ظهــرًا عــدا يومــي الجمعــه والســبت، حيــث يتــم فــرز المتقدمين 

للتبــرع - والذيــن يتــم اســتقبالهم طبقــً لمواعيــد التبــرع التــي تم تحديدها مســبقً مــن خال الخط الســاخن 

للمستشــفى 1802555 كمــا يتــم مراجعــة تاريخهــم الطبــي، حالتهــم الصحية، وجــدول تنقاتهم خــارج الباد 

خــال الـــ 6 أشــهر المنصرمــه باإلضافــه إلــى تزويدهــم باألقنعة الطبيــة ومعقمــات األيدي.

مستشفى دار الشفاء يفتتح مركزًا خاصًا للتبرع بالدم 
بالتعاون مع بنك الدم المركزي الكويتي



Tel.: 1 802 555 | www.daralshifa.com | daralshifa

لحجز موعد للتبرع، اتصل على:

#الكويت_طالبتك_قل_تم

ابتداًء من ا�ربعاء 18 مارس 2020  (عدا يومي الجمعة والسبت)

من الساعة ٩ صباحًا وحتى ١ ظهراً

المبنى ا�داري - الدور ا�ول - مقابل قسم الموارد البشرية

�� �� .. . ������ ������
تبرع بالدم

مـن أجـل الـمـسـاهـمـة في تـوفـيـر احـتـياجـات الـكويت من مخزون الدم  
 يقيم مستشفى دار الشفاء بالتعاون مع بنك الدم المركزي مقراً خاصًا 

يـوميــًا.للتبرع بالدم داخـل المستـشفى مـجـهزاً الستقبـال المتبـرعين 
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نظــم مستشــفى دار الشــفاء محاضــرة توعويــة وتثقيفيــة عــن فيــروس الكورونــا لكــوادره 
ــراض  ــة واألم ــراض الباطني ــاري األم ــاوي - استش ــذر الحس ــا د. المن ــي قدمه ــة والت الطبي
ــرض  ــخيص الم ــة تش ــى كيفي ــرق إل ــث تط ــة -  حي ــية المعدي ــراض الجنس ــة واألم المعدي
ــى  ــزل المرض ــيات ع ــى أساس ــه إل ــا  باإلضاف ــتبه به ــاالت المش ــع الح ــل م ــة التعام وكيفي
وخطــوات التعقيــم  حتــى يكــون المستشــفى علــى أهبــة اإلســتعداد للتعامــل مــع أي 

ــة يتــم اإلشــتباه بإصابتهــا طبقــً لتعليمــات وزارة الصحــة. حال

مستشفى دار الشفاء ينظم محاضرة تثقيفية عن 
فيروس الكورونا
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محلياتدلبلا•

local@aljarida●com

٩

تتولى دراسة الوضع الحالي وإعداد المقترحات لتحقيق أهداف الخطة الوطنية»الصحة«: تشكيل لجنة »العيون ومكافحة العمى«
ــة لــــصــــحــــة الــــعــــيــــون الصباح، إعــادة تشكيل اللجنة قــرر وزيـــر الصحة، د. باسل  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــلـــة بـــصـــحـــة الـــعـــيـــون الــعــالــمــيــة للتنمية المستدامة العالمية، واألهـــداف والغايات االســتــراتــيــجــيــة وخـــطـــة الــعــمــل ومكافحة العمى، بما يتفق مع الـ ــة الــــعــــمــــى، وتـــحـــديـــد لـــــــخـــــــدمـــــــات صــــــحــــــة الـــــعـــــيـــــون تتولى دراســـة الــوضــع الحالي اخـــتـــصـــاصـــات الــلــجــنــة فــــي أن وحــــــــــــدد الــــــــقــــــــرار الــــــــــــــوزاري اإلبصار حتى عام 2030.ومــكــافــحــة الــعــمــى، والـــحـــق في ذات الـــصـ ــحـ ــافـ ــكـ ــات، ومـ ــديــ ــتــــحــ ــع الــمــقــتــرحــات والــبــرامــج عـــــوامـــــل الـــــقـــــوة والــ ــم الـــمـــعـــلـــومـــات بـــصـــحـــة الـــــعـــــيـــــون، وتـــحـــديـــث وتنفيذ برامج التوعية واإلعالم العيون، باإلضافة إلى تحديث أهــداف الخطة الوطنية لصحة التنفيذية، للعمل على تحقيق ووضـ ــظــ ــر نــ ــ ــــويـ ــــطـ الــصــحــيــة الــمــتــعــلــقــة بــخــدمــات وتـ

ــمـــؤشـــرات الــمــتــعــلــقــة بصحة اللجنة تحديث وتطوير قائمة كــمــا تضمنت اختصاصات العيون واإلبصار. ــة الـــعـــمـــى، الـ ــافــــحــ ــكــ ــداد الــتــقــاريــر الــــعــــيــــون ومــ ــ الالزمة بالتنسيق مع الجهات والــعــمــل عــلــى إعــ

ــا WHO والــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، مـــع مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة ذات الصلة والتعاون والتنسيق  ــرهــ ــاريــ ــقــ ــادة مــــــن تــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ المستجدات العالمية في مجال المجتمعية، بما يتفق مع أحدث الــتــوعــيــة، وتــنــفــيــذ الـــمـــبـــادرات العمرية المختلفة، ونشر رسائل والمسوحات الصحية بالفئات صحة العيون ومكافحة العمى وخـــبـــراتـــهـــا، لــتــطــويــر خــدمــات لـــــالسـ
صحة العيون.

مؤشرات اإلنجاز
ــداد التقارير الــدوريــة وشملت اختصاصات اللجنة   إعـ

ً
ــاز وتقديمها للمنظمات الدولية أيــضــا ــ ــــجـ ــرات اإلنـ ــمـــــؤشـــ ــة بـــ ــقــ ــادرة مــن وبما يتفق مع االستراتيجيات لصحة العيون ومكافحة العمى، األهـــــــداف والـــغـــايـــات الــوطــنــيــة والتقدم الذي يتم إحرازه لبلوغ مــــوثــ وخـــطـــط الـــعـــمـــل الـــــصـــ

.WHO موضوع صحة رقــم 41 لسنة 2020،  بالتزامن ويأتي صدور القرار الوزاري WHO الدورة رقم 73 لجمعية الصحة عــلــى جـــدول أعــمــال اجتماعات الـــعـــيـــون والـــحـــق فـــي اإلبـــصـــار مع إدراج

خالل الفترة من 17 إلى 21 مايو العالمية بجنيف المقرر عقدها 
  .2020

المكمالت الغذائية
ـــة إلــــــى ذلــــــــك، طـــالـــبـــت وزارة  ــامـ ــعــ لــ ــة، اإلدارة ا ــ ــحــ ــ ــــصــ لــ خــالل شركات البريد السريع عن طريق الشراء "أونالين"، من الــرقــابــة الــدوائــيــة والــغــذائــيــة، المنتجات الــخــاضــعــة لقطاع ونــــــبــــــاتــــــات طــــبــــيــــة وجـــمـــيـــع ومـــكـــمـــالت غـــذائـــيـــة وأعـــشـــاب ومـــســـتـــحـــضـــرات صـــيـــدالنـــيـــة للجمارك بمنع دخـــول أدويــة ا

ــــوزارة أن ذلـــك يعد المواقع اإللكترونية.والـــتـــي يــتــم طــلــبــهــا مـــن خــالل  ــد لــــــشــــــؤون األدويـــــــــة ودعــــا وكــيــل وزارة الــصــحــة المنفذة والمكملة لهما.لسنة 1997 والقرارات الوزارية بموجب القرار الوزاري رقم 395 والئـــحـــتـــه الــتــنــفــيــذيــة الـــصـــادر مهنة الصيدلة وتداول األدوية 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مــخــالــفــا ألحـــكـــام الـــقـــانـــون رقــم وأكــــدت الـ ــاعــ ــســ ــمــ ــه إلـــى والتجهيزات الطبية د. عبدالله الــ ــلــ ــــإدارة الــعــامــة الــــبــــدر، فــــي كـــتـــاب أرســ ــ ــام لـ ــعـ ــرود الــــــــــواردة عــن الــتــجــمــيــل الــــــواردة إلـــى الــبــالد، الطبية ومـــواد ومستحضرات الغذائية واألعشاب والنباتات واألغــذيــة الخاصة والمكمالت والــمــســتــحــضــرات الصيدالنية من إرساليات األدويــة والمواد للجمارك إلى عدم اإلفراج عن أي الـــمـــديـــر الـ ــ ــطـ ــ المكاتب التابعة لها في المنافذ الطبية والنباتية والمتمثلة في تـــســـجـــيـــل ومـــــراقـــــبـــــة األدويــــــــــة وزارة الصحة ممثلة في إدارة إال بعد الحصول على موافقة طــريــق شــركــات الــبــريــد السريع وكــــذلــــك الـ
الجمركية.

من تحديث »السيلكترون«مركز السرطان: االنتهاء 
 
ً
ًفي إجراء عمليات السمنةالجارالله: الكويت الثانية عالميا

أكد أن معدلها يتجاوز 5 آالف عملية سنويا

● عادل سامي
ــمــــركــــز مـــرجـــعـــي فــي تــصــريــح صـــحـــافـــي، أمـــس، وقـــــــــال الـــــمـــــوســـــوي، فــي األمراض السرطانية.تشخيص وعالج الكثير من عـــيـــســـى، إذ تــــم مــــن خــاللــه مـــركـــز فــيــصــل ســلــطــان بن »السيلكترون« بالكامل في وتطوير المعجل الــدائــري مــــــــــــن أعــــــــــــمــــــــــــال تـــــحـــــديـــــث الـــــــــمـــــــــوســـــــــوي، االنــــــتــــــهــــــاء لمكافحة الــســرطــان د.علي أعلن مدير مركز الكويت  ــر البالد، ويستفاد من موقعه إن »الــ ــة ويـــسـ ــولــ ــهــ ــان ســ ــمــ تـــــوزيـــــع الــــــمــــــواد الــمــشــعــة لــــضــ

ــدت رئــيــســة النووي في الكويت«.لــــجــــمــــيــــع وحـــــــــــــدات الــــطــــب  ــ ــا، أكـ ــدورهــ ــنــــووي في بــ ــق جــــــدول تــم اســتــخــدام الــمــواد الدوائية مواكبة للتوسع الكبير في جــهــاز »الــســيــلــكــتــرون« جاء هذا التطوير والتجديد في المركز د. فريدة الكندري، أن وحـــــدة الـــطـــب الــ ــ ــدة الـــمـــشـــعـــة، وفـ ــ ــــن قـــبـــل وحـ الطب النووي األخرى.المواد المشعة مع وحدات تــنــســيــقــه مـ

البالغين الكويتيين 40% من مجموع السكان على مستوى العالم، اذ تبلغ نسبة السمنة بين وأكـــد أن الــكــويــت رائــــدة فــي عمليات السمنة وغيرهما على أساسها.تقاس عمليات السمنة كالتكميم وحلقة المعدة تــعــتــبــر الـــجـــراحـــة الــذهــبــيــة بــعــقــود طـــويـــلـــة، إذ واإلتــقــان واإلعـــــادة«، إن عملية تحويل المسار متخصصة تحت شعار »عملية تحويل المسار وقال الجارالله في كلمة له خالل ندوة طبية االمكانيات التقنية والجراحية الحديثة. انتشار السمنة في الكويت وأيضا بسبب توافر إذ تتجاوز 5 آالف عملية سنويا، وذلــك نتيجة معدل إجراء عمليات السمنة بالنسبة للمواطنين، تأتي في المرتبة الثانية عالميا بعد تشيلي في والخليجية السابق د. محمد الجارالله أن الكويت كشف رئيس رابطة جراحة السمنة الكويتية 

الــعــالــم، وكــذلــك بالنسبة لسمنة األطــفــال والتي الكويت في مصاف الــدول األعلى على مستوى ونــســبــة زيــــادة الــــوزن 30%، وهـــي نــســبــة تضع 
رئــيــســيــة لتصليح عملية الــتــكــمــيــم عــنــد زيـــادة عــمــلــيــة تــحــويــل الــمــســار بــشــكــل كــبــيــر کوسيلة عملية التكميم التي التزال سائدة ولكن رجعت وأوضــح أن هذه العملية تقلصت بعد ظهور تتجاوز الـ%35.

وتبعات اقتصادية سلبية على الدول.تداعيات صحية واجتماعية ونفسية على الفرد، للسلطات الصحية فــي دول العالم لما لها من خاصا لمكافحة السمنة التي تشكل هاجسا كبيرا وأكد الجارالله أن وزارة الصحة أقرت برنامجا الوزن مرة أخرى.

عبدالله البدر

مطالبة »الجمارك« 
بمنع استيراد 

األدوية والمكمالت 
»أونالين«

عادل سامي

هناء الهاجري:
 بإمكان الفرق التطوعية 
الراغبة ممارسة أنشطتها 

والتسجيل عبر التطبيق
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 في معرض »بكم تتلون حياتنا«

أبناء »متالزمة داون« 
يعرضون منتجاتهم 

كــونــا - عـــرض عـــدد مــن أبــنــاء مــتــالزمــة داون لــوحــات فنية 

مــمــيــزة عــبــرت عــن حبهم لــلــوطــن إلـــى جــانــب عـــرض منتجات 

ومشغوالت يدوية مميزة في معرض افتتح مساء أول من أمس 

بعنوان )بكم تتلون حياتنا(.

وقـــــال األمـــــن الـــعـــام املـــســـاعـــد لــقــطــاع الـــفـــنـــون فـــي املــجــلــس 

على  الدويش  بــدر  الدكتور  واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطني 

السالم  العدواني بضاحية عبدالله  قاعة  في  االفتتاح  هامش 

إن هذا املعرض يأتي بتنظيم الجمعية الكويتية ملتالزمة داون 

تأكيدا على أهمية دمج ذوي االحتياجات الخاصة باملجتمع.

الخاصة ومتالزمة  االحتياجات  أن ذوي  الدويش  وأضــاف 

داون شــريــحــة مــهــمــة فـــي املــجــتــمــع، مــبــديــا إعـــجـــابـــه بــنــتــائــج 

إبداعاتهم املعروضة واللوحات الفنية واملشغوالت.

الــكــويــتــيــة ملــتــالزمــة داون  بـــدورهـــا، قــالــت رئــيــســة الجمعية 

الجمعية  إن  مماثل،  في تصريح  العوضي،  الدكتورة صديقة 

تسعى بشتى الطرق لدمج أبنائها في املجتمع.

وعـــبـــرت الــعــوضــي عـــن فــخــرهــا بــمــشــاركــة أبـــنـــاء الجمعية 

وعـــرض إبــداعــاتــهــم املــمــيــزة فــي مــعــرض مميز يستمر خمسة 

أيام مبينة أن الحضور كان كبيرا وتم بيع غالبية املعروضات.

وأوضحت أن هناك دعما كبيرا من األمانة العامة لالوقاف 

تقدمها ألبناء  إذ  واملــعــروضــات،  األولــيــة  املنتجات  مــن خــالل 

الداون من أجل تنفيذ أعمالهم مشيدة بجهود املجلس الوطني 

املناسب  املكان  واآلداب والسيما تخصيص  والفنون  للثقافة 
للمعرض.

الحضور خالل املعرض 

األطفال يعرضون مشغوالت يدوية

»القوى العاملة« و»الداخلية« بحثتا 
توصيل الطلبات ورخص القيادة

| كتب ناصر المحيسن |

عــقــد مـــســـؤولـــون فـــي الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــقــوى الــعــامــلــة، مع 

امللفات  الداخلية، اجتماعا لبحث عدد من  نظرائهم في وزارة 

ذات الطابع املشترك بن الجهتن، مثل ضوابط بعض األنشطة 

ونقل البضائع وتوصيل الطلبات.

لــلــمــرور، بحضور  االجــتــمــاع عــقــد فـــي مــقــر اإلدارة الــعــامــة 

ومدير  املطوطح،  عبدالله  العمالة  لشؤون  الهيئة  مدير  نائب 

إدارة االحتياج مساعد املطيري، حيث التقيا بممثلي اإلدارة، 

وعلى رأسهم وكيل الوزارة املساعد لشؤون املرور اللواء جمال 

الصايغ. وتم خالل االجتماع مناقشة ضوابط بعض األنشطة، 

ومــــن ضــمــنــهــا خـــدمـــات الـــدعـــم الــلــوجــســتــي ونـــقـــل الــبــضــائــع 

وضعها  املــزمــع  الضوابط  إلــى  باإلضافة  الطلبات،  وتوصيل 

ملــهــنــة صـــف الـــســـيـــارات مـــن جــانــب املـــــرور، وكـــذلـــك اشــتــراطــات 

الــحــصــول على مهنة ســائــق، بــاالضــافــة إلــى مناقشة األحــكــام 

القيادة، وشروط  الــواردة بالتعميم 6 / 2020 في شأن رخص 

الحصول على الرخصة ملهنة مندوب عام.

تنسيقي بصورة  اجــتــمــاع  يعقد  أن  الــجــانــبــان على  واتــفــق 

املــوضــوعــات  كــافــة  الــوكــالء، لبحث  شبه دوريـــة على مستوى 

آلية  االتــفــاق على  تــم  بــهــا، كما  املتعلقة  املشتركة والــضــوابــط 

الــتــواصــل فــي حــالــة وجـــود أمـــور عاجلة تحتاج إلــى الــبــت من 

إلى  الهيئة  االتــصــال. وأشـــار ممثل  الجانبن عبر ضباط  كــال 

أن اإلدارة العامة للمرور ستقوم بتزويد ممثلي الهيئة بكافة 

القرارات والضوابط املتعلقة باألنشطة املشار إليها، معبرا في 

الوقت ذاته عن تقدير الهيئة العميق لحسن التعاون وسرعة 

لــلــمــرور، متمنيا  الــعــامــة  اإلدارة  مــن جــانــب ممثلي  الــتــجــاوب 

مزيدًا من التنسيق خالل الفترة املقبلة.

»األبحاث« أنجز مشروعًا 
لتأهيل الشعاب املرجانية في كبر

كونا - أعلن معهد الكويت لألبحاث العلمية، أن مركز أبحاث 

أنجز مشروعا بحثيا  للمعهد،  التابع  الحياتية  والعلوم  البيئة 

حول إعادة تأهيل الشعاب املرجانية في جزيرة كبر، عن طريق 

تطوير تقنيات جديدة باستخدام الشعاب االصطناعية.

وقال رئيس املشروع الدكتور شاكر الهزيم، في بيان أمس، ان 

هدف املشروع الحفاظ على البيئة البحرية عامة وحماية الشعاب 

منهج  باستخدام  املرجانية  املجتمعات  وضــع  وتحسن  خاصة 

متكامل، يجمع بن زراعة املرجان الحي والشعاب االصطناعية.

وذكر الهزيم أنه تم تحليل الوضع العام للشعاب املرجانية، 

والــتــغــيــرات الــزمــنــيــة لــلــمــرجــان واألســـمـــاك املــرتــبــطــة فــي مــواقــع 

البحري  املــســح  بــاســتــخــدام  الطبيعية واالصــطــنــاعــيــة،  الــشــعــاب 

املــتــكــرر بــالــصــور والــفــيــديــو وبــأســالــيــب جـــديـــدة تـــم تــطــويــرهــا 

خالل هذه الخطة البحثية والتي يمكن جعلها نموذجا لتأهيل 

الشعاب املرجانية داخل الكويت وخارجها.

وأشار الى ان الشعاب املرجانية تعد مركزًا للتنوع البيولوجي 

البحري، حيث توفر بيئات اساسية ملئات آالف األنواع البحرية، 

بــمــا فــي ذلـــك األســـمـــاك مــثــل الــهــامــور وغــيــرهــا مــن األنـــــواع ذات 
األهمية التجارية.

ــال إن الــتــنــوع االســتــثــنــائــي وجــمــال الــحــيــاة عــلــى الشعاب  وقـ

السياح،  مــن  وغيرهم  الغواصن  مــن  املــاليــن  يجذب  املرجانية، 

ــإن الــشــعــاب املــرجــانــيــة تــــزداد أهــمــيــتــهــا اقــتــصــاديــا  وبــالــتــالــي فـ

كـــمـــراكـــز لــلــســيــاحــة الــبــيــئــيــة، والـــتـــي تـــقـــدر قــيــمــتــهــا بــمــلــيــارات 
الدوالرات سنويا.

العازمي: تغييرات الئحة الفرق على طاولة القطاع القانوني

»بادر«... تطبيق لتشجيع العمل التطوعي

| كتب ناصر المحيسن |

وزارة  وكــــــيــــــلــــــة  كـــــشـــــفـــــت 

الشؤون االجتماعية املساعدة 

بالوزارة  االجتماعية  للتنمية 

هـــنـــاء الـــهـــاجـــري، أن الــــــوزارة 

تــعــمــل عــلــى إجــــــراء تــغــيــيــرات 

فــي الــالئــحــة الــخــاصــة بالفرق 

تنظيم  يشمل  بما  التطوعية، 

عـــمـــلـــهـــا ومـــــنـــــح الـــصـــالحـــيـــة 

لـــــــــــلـــــــــــوزارة بـــــشـــــطـــــب الــــــفــــــرق 

ــة« أو  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــخـ ــ الــــتــــطــــوعــــيــــة »الـ

ــة، مـــشـــيـــرة إلـــى  ــلــ ــاعــ ــفــ غـــيـــر الــ

عــلــى  زال  مــــا  ــر  ــ ــ األمـ ــذا  ــ ــ »هـ أن 

طـــاولـــة الــتــشــريــعــات لــلــخــروج 

بــرؤيــة واضــحــة قبل االعتماد 
واالقرار«.

وقـــــــــالـــــــــت الــــــــهــــــــاجــــــــري فـــي 

تــــــــصــــــــريــــــــح عــــــــلــــــــى هــــــامــــــش 

حضورها حفل اطالق برنامج 

ــرق  ــ ــفـ ــ »بــــــــــــــــادر« لــــتــــســــجــــيــــل الـ

الــتــطــوعــيــة الـــــذي اقـــيـــم مــســاء 

أول من أمس في صالة تنمية 

»حتى  إنـــه  الــيــرمــوك،  مجتمع 

أي فريق، غير  لم يشطب  اآلن 

أن الـــــــوزارة بــإمــكــانــهــا اتــخــاذ 

ــد مــنــحــهــا  ــعـ هــــــذه الــــخــــطــــوة بـ

ــرار الــالئــحــة  ــ ــإقـ ــ الـــصـــالحـــيـــة بـ
الجديدة«.

وعــــمــــا أثــــيــــر حــــــول وجـــــود 

تــــــــالعــــــــب وتــــــــــــــجــــــــــــــاوزات فـــي 

حجوزات صاالت االفراح، رأت 

أنـــــه »ال نــســتــطــيــع  الــــهــــاجــــري 

ــا مــن  ــئـ ــيـ الـــــقـــــول ان هــــنــــاك شـ

الحجوزات  باعتبار  التالعب، 

تــتــم عــن طــريــق الــنــظــام اآللـــي، 

وقد يكون هناك خطأ اجرائي 

ــبــــل صـــاحـــب  قـــــد حـــــــدث مـــــن قــ

املعاملة، أي ال يمكننا التأكيد 

بوجود التجاوزات اذا كان قد 

حدث خطأ في 20 أو 21 حجزًا 

عــلــى  حـــجـــز   2000 أصــــــل  ــــن  مـ

سبيل املــثــال«، مــؤكــدة أن هذا 
املوضوع أحيل للتحقيق.

ــفــــل، قـــالـــت  وفــــــي شــــــأن الــــحــ

البرنامج  اطالق  إن  الهاجري، 

اآللــــــــــــي الـــــــخـــــــاص بـــتـــســـجـــيـــل 

التطوعية يدخل ضمن  الفرق 

ــزز  ــعــ انــــــــجــــــــازات الـــــــــــــــوزارة ويــ

ــقــــوم بــهــا  ــتــــي تــ الـــتـــطـــلـــعـــات الــ

لــلــعــمــل عــلــى تــشــجــيــع الــعــمــل 

مبينة  الكويت،  فــي  التطوعي 

ــبــــرنــــامــــج ســيــكــون  الــ هــــــذا  أن 

الذكية،  الهواتف  على  متوفرًا 

بــــمــــا يــــتــــيــــح لـــجـــمـــيـــع الــــفــــرق 

الــتــطــوعــيــة الـــراغـــبـــة مــمــارســة 

ــم الـــطـــلـــب  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــا تـ ــهــ ــتــ ــطــ انــــشــ

والتسجيل عبر هذا التطبيق.

الفرق  أن اشهار  وأوضحت 

ــن خـــــالل هـــذا  ســيــتــم أيـــضـــا مــ

ــــج، وكـــــذلـــــك عــمــلــيــة  ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ الـ

انتهاء  عند  للفريق  التجديد 

الــشــهــادة املــمــنــوحــة لـــه، الفتة 

الـــــى مـــنـــح املـــتـــطـــوعـــن مــطــلــق 

انشطتهم  تنفيذ  فــي  الــحــريــة 

ــتـــوافـــق مــــع اهـــــــداف كــل  بـــمـــا يـ

فـــــريـــــق عــــلــــى حــــــــــدة، بــحــســب 

الــهــدف الـــذي أنــشــئ مــن اجله، 

الـــفـــريـــق  ان حــــصــــول  ــــدة  ــــؤكـ مـ

السماح  يعني  الــشــهــادة  على 

بمساحة  مهامه  بممارسة  لــه 

واسعة من الحرية تحت مظلة 
الوزارة.

الــشــؤون  وزارة  ان  ــــرت  وذكـ

وفــــــرت امـــكـــانـــيـــة قـــيـــام الـــفـــرق 

الــتــطــوعــيــة بــاســتــخــدام مــراكــز 

االطفال  أندية  وكذلك  التنمية 

ومــمــارســة  انشطتهم  لتنفيذ 

مــهــامــهــم فـــي مــخــتــلــف املــراكــز 

املــــــــــوزعــــــــــة عــــــلــــــى الــــــكــــــويــــــت، 

يــشــمــل  ذلــــــــك  ان  مــــســــتــــدركــــة 

الندوات بحيث  امكانية اقامة 

الذي  النشاط والهدف  يعكس 

جاء الفريق من اجله، ال سيما 

ــم يـــدخـــل ضــمــن  ــدعــ ان هـــــذا الــ

العمل  عــلــى  الــكــويــت  تشجيع 

ــتــــطــــوعــــي ومــــمــــارســــيــــه مــن  الــ
مختلف االعمار.

ــمـــراكـــز  وفـــــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـ

الــــتــــنــــمــــيــــة الــــــجــــــديــــــدة، قـــالـــت 

املـــراكـــز  هـــــذه  »إن  ــاجــــري:  ــهــ الــ

تخضع الدارة تنمية املجتمع 

الوطنية  بالكوادر  وسنمدها 

ــورة  ــــي الــــصــ الســـتـــخـــدامـــهـــا فـ

ذات  فــــــــي  مــــعــــلــــنــــة  االمـــــــــثـــــــــل، 

الــوقــت عــن مقترح نــشــاط بن 

ــشــــؤون واملـــجـــلـــس الــوطــنــي  الــ

للثقافة والفنون لتفعيل عمل 

املــراكــز فــي مــا يدخل بأنشطة 
املجلس«.

بــــــدورهــــــا، أشـــــــــارت مـــديـــرة 

نــاديــة  املــجــتــمــع  تــنــمــيــة  ادارة 

ــروع  ــشــ »مــ أن  إلــــــى  الــــعــــازمــــي 

ــدة الـــخـــاص  ــديــ ــجــ الــــالئــــحــــة الــ

بتنظيم عمل الفرق التطوعية 

ــــور الـــنـــقـــاش مــع  ــازال فــــي طـ ــ ــ مـ

القطاع القانوني«، مبينة أنها 

الجوانب  مــن  الكثير  تتضمن 

املنظمة ومنها تفعيل الجانب 
الرقابي.

الــفــرق  دور  أن  ــحــــت  وأوضــ

الفتة  ومــهــم،  كبير  التطوعية 

الـــتـــطـــوعـــي  الــــعــــمــــل  أن  إلــــــــى 

مــــفــــتــــوح ومـــــجـــــاالتـــــه كـــثـــيـــرة 

ونــحــن نــحــرص عــلــى الــرقــابــة 

لــلــمــحــافــظــة عــلــى هـــذه الــفــرق، 

مشيرة الى ان االدارة في طور 

إعداد احصائية اعداد الفرق.

)تصوير سعود سالم( الهاجري والعازمي خالل إطالق التطبيق  

التبرعات تصل 
إلى الجوار »السوري«

للنازحني من ريف  التبرعات واإلغاثة  بشأن وصــول 

إدلـــب فــي ســـوريـــة، أكـــدت هــنــاء الــهــاجــري عـــدم إمكانية 

الكويتي ضمن  الشعب  مــن  املقدمة  املــســاعــدات  إيــصــال 

السوري في  الشعب  املحتاجني من  إلــى  الشتاء  حمالت 

النظام  أنه اليوجد تعاون مع  السوري، موضحة  الداخل 

التبرعات تصل إلى  الــشــأن، غير أن هــذه  الــســوري بهذا 

مثل  املجاورة  الــدول  في  واملهّجرين  النازحني  السوريني 
األردن ولبنان وتركيا.
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ناشطون: المبنى في حماية القانون ومسجل في قائمة التراث

»التزلج األخير«.. اعتراضاً على هدم الصالة
خالد الحطاب

أح���اط���ت األس�����وار ال��خ��اص��ة ب��ت��ح��دي��د ن��ط��اق 

ص��ال��ة ال��ت��زل��ج 
امل��ش��اري��ع اإلن��ش��ائ��ي��ة بمبنى 

لبدء تفكيكه، وس��ط تواصل رف��ض املجلس 

ل��ق��رار  وال���ف���ن���ون واآلداب  ل��ل��ث��ق��اف��ة  ال��وط��ن��ي 

ال����ه����دم م����ن اج�����ل ت���ط���وي���ر ح���دي���ق���ة ال��ش��ه��ي��د، 

ض ناشطني على هذا القرار باعتباره 
واعترا

»اعتداء على مبنى تراثي«.

ون��ف��ذ ن��اش��ط��ون م��داف��ع��ون ع��ن امل��ب��ن��ى أم��س 

ف��ع��ال��ي��ة أط���ل���ق���وا ع��ل��ي��ه��ا »ال���ت���زل���ج األخ���ي���ر«، 

على  »ب��ن��اء  املبنى  ببقاء  تمسكهم  مؤكدين 

ال���وزراء األخير والحفاظ على  س 
ق��رار مجل

بعض أجزائه«، ال سيما أن قرار غلق الصالة 

سيدخل حيز التنفيذ اليوم.

سبقلا أن��ه��م اجتمعوا 
ال��ن��اش��ط��ون أك���دوا ل��� 

التأكيد  وت��م  الوطني  س 
للمجل ممثلني  م��ع 

ع��ل��ى أه��م��ي��ة ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى امل��ب��ن��ى ك��ون��ه من 

املحلي  بالقانون  املحمية  التراثية  املباني 

عليها  التي صادقت  الدولية  االتفاقيات  أو 

الكويت.

املجلس طرف

وب��ي��ن��وا أن »ه���ن���اك ض��غ��ط��ا إلخ�����راج امل��ب��ن��ى 

التراثية لتسهيل هدمه«،  املباني  قائمة  من 

الفتني إلى »محاوالت لاللتفاف على القانون 

الوطني  س 
املجل صالحيات  على  والتعدي 

م��ن خ���الل اص����دار ت��وج��ي��ه��ات بتحويله إل��ى 

أو الحديث معهم عن قانونية األمر في ظل متحف أو ما شابه دون االجتماع باملعنيني 

عدم امكان تحقيق ذلك قانونيا دون موافقة 

املجلس أو حتى اخراجه من قائمة التراث«.

ووص����ف ال��ن��اش��ط��ون اس��ت��م��رار ال��ع��م��ل على 

لقانون  »مخالفة صريحة  بأنه  املبنى  ه��دم 

اآلث��ار وقانون حماية البيئة الذي أشار في 

م��ادت��ه ال������124 إل���ى ح��ظ��ر إت����الف أو امل��س��اس 

أو االت����ج����ار ب���ال���ت���راث ال���ث���ق���اف���ي ال���ث���اب���ت أو 

امل��ن��ش��آت املدنية  إق��ام��ة  امل��ن��ق��ول. كما يحظر 

أو العسكرية في املواقع األثرية ذات القيمة 

التاريخية والسياحية والدينية«.

قرار الهدم

ولفتوا إلى أن املسؤولني في املجلس نقلوا 

إل�����ى امل���س���ؤول���ني امل��ع��ن��ي��ني ع����ن ق������رار ال���ه���دم 

كانت  ال��ص��ال��ة  أن  صا 
امل��ب��ن��ى، خصو أهمية 

أول صالة ف��ي ال��ش��رق األوس���ط، وب��دأ العمل 

املباني  على انشائها في 1978 وتعتبر من 

امل���س���ج���ل���ة ف����ي ال���س���ج���ل ال���وط���ن���ي ل��ل��م��ب��ان��ي 

 KHBR ال��ت��راث��ي��ة وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه��ا ب���رق���م

18 - 11104 واملحمية بالقانون.

وذك���روا أن »وج���ود الصالة ف��ي سجل املباني 

التراثية يضعها تحت حماية دستور الكويت 

وامل������ادة ال������12 ع����الوة ع��ل��ى ح��م��اي��ت��ه��ا م���ن قبل 

التي  ال����3  امل����ادة  رق���م 11 لسنة 1960  امل���رس���وم 

لفتت إلى أن: كل ما صنعه اإلنسان أو أنتجه 

أو شيده قبل أربعني سنة ميالدية، يعتبر من 

وتسجيلها وصيانة  دراستها  الواجب  اآلث��ار 

ما تجدر صيانته منه«.

صالة التزلج رهن الحجز )تصوير: بسام زيدان(

عامل يجهز الموقع

تنظيف وصبغ الحواجز قبل نصبها

قانون اآلثار يحميها

باتًا إتالف اآلثار 
ن باملادة الـ8 من قانون اآلثار التي حظرت حظرًا 

ث الناشطو
تشب

كتابة، أو الحفر عليها 
املنقولة أو غير املنقولة، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بال

أو تغيير معاملها، أو فصل جزء منها، أو تزييفها.

للثقافة والفنون  الوطني  أنــه »يجب على املجلس  ى 
إلــ الـــ13 تشير  املــادة  وبينوا ان 

خية املسجلة، وال يحق 
ية التاري

واآلداب أن يدفع أي ضرر يلحق املواقع األثرية واألبن

للمالك إجراء اإلصالح أو الترميم دون موافقة املجلس املذكور ودون إشرافه، وإذا 

أو حور فيه دون موافقة املجلس، أجبر  منه، 
أو قسما  املالك عقاره املسجل  دم 

ه

بناء إلى ما كان عليه فضال عن العقوبات املنصوص عنها في هذا 
على إعــادة ال

القانون«.

أسوار اإلنشاءات 

أحاطت بها تمهيداً 

لبدء تطوير حديقة 

الشهيد

محاوالت لاللتفاف 

على القانون وتجاوز 

صالحيات المجلس 

الوطني

منوعات محلية
االثنني ٦ يناير ٢٠٢٠
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السبيعي: تبليغ الدعوة للوافدين العرب واألعاجم واجب شرعي

التراث اإلســالمي عبيد سعود السبيعي األحمدي ومبارك الكبير بجمعية إحياء الهداية للتعريف باإلسالم في محافظتي بهــذه الكلمــات افتتح رئيــس مركز اليأس إليه سبيال محتسبا أجره عند اهللا.إلى اهللا ينبغي أن يكون معطاء ال يعرف إنني من املسلمني). ومن هنا، فإن الداعي قوال ممن دعا إلى اهللا وعمل صاحلا وقال وجل القائمني عليها فقال: (ومن أحســن الرسل واألنبياء، ولقد امتدح املولى عز بهذه املكانة وهي مهمة خير خلق اهللا من على رؤوســنا، وكيف ال تكــون الدعوة يقــع علينا جميعا وتاج شــرف نضعه إن مســؤولية الدعوة إلى اهللا واجب 

٩٠ شــخصا اإلسالم، منهم ٢٨ رجال و٦٢ املاضي بني أنه بفضل اهللا ومنته اعتنق وغيرهم. وعن املسلمني اجلدد خالل العام تضافر جهود العاملني من الدعاة والكفالء لهم، وال شك أن هذا العمل العظيم يتطلب تعني علينا تبليــغ الدعوة وبيان احلق مؤنة الســفر إلى بالدهــم لدعوتهم، فقد العرب واألعاجم قدموا إلى بالدنا وكفونا للتعريف باإلسالم، حيث إن الوافدين من ســنة على انطالقة مسيرة مركز الهداية إلــى اهللا تعالى، وبعد مضي أكثر من ١٦ وأضاف: إميانا منا مبسؤولية الدعوة خالل العام املاضي.تصريحه حــول جهود املركز وإجنازاته 

هذا الهدف منها إقامة الدروس الشرعية السبيعي: ان املركز له عدة وسائل لتحقيق وتعليــم األمور الدينيــة للجاليات، قال وعن اهتمام املركز بتصحيح العقيدة هذا العام أمت ٢٧٠ شخصا العمرة.تنويري يخصص له قبل املغادرة، وخالل مناســك العمرة نظريــا وعمليا في لقاء متخصصون لكل جالية، كما يتم شــرح اجلنسيات، ويشرف على كل رحلة دعاة عدة رحــالت عمرة للجاليــات مبختلف قال السبيعي: يقوم املركز سنويا بتسيير ويتابعهم باستمرار. وحول رحالت العمرة والفلبينية، واملركز يعلمهم أمور دينهم امــرأة، أغلبهم من اجلنســيتني الهندية 

قال السبيعي: للمركز أنشطة متميزة خالل وعن أنشطة املركز في شهر رمضان، ميدانية في أماكن مختلفة.عليهم، وقد قام دعاة املركز بـ٦٠٠ جولة واملطويات والرســائل الدعوية والهدايا العمــال وغيرها ليتم توزيــع الكتيبات واجلمعيات التعاونية واألسواق وسكن فــي أماكــن مختلفــة مثل:املستشــفيات دعاة املركــز بزيارة ميدانيــة للجاليات العام املاضي. وأضاف السبيعي: كما يقوم وقد متت إقامة ٦٥٠ درسا للجاليات خالل اجلاليات على احلضور بالهدايا واجلوائز، اجلاليات بلغات مختلفة، ويتم تشجيع في املساجد ومصليات سكن العمال وسكن 

ومن البرامج الدعوية املميزة للمركز، وجبة إفطار للجاليات.مخصص للنساء، وقد مت تقدمي ٢٥ ألف وصالة التهجد داخل املخيم. ويوجد مكان إقامة صالة املغرب والعشاء والتراويح يفطــر كل يــوم ٨٠٠ صائــم تقريبــا مع البرنامج الدعوي عن طريق إفطار الصائم، كذلك من األنشطة الرمضانية املتميزة ٥ أشخاص إسالمهم بفضل اهللا تعالى.اإلســالم بلغته، وفي اللقاء األخير أشهر املختلفة ليرحب بغير املسلم ويشرح له اإلسالم. ويتواجد الدعاة بلغات اجلاليات املســلمني مع دعاة املركز ليتعرفوا على شهر رمضان منها عمل لقاء مفتوح لغير 

مت توزيع ٨٢٠٠ رسالة دعوية هذا العام.ولغير املسلمني لدعوتهم إلى اإلسالم، وقد بلغات مختلفة للمسلمني لتصحيح العقيدة الدعويــة، وهي مجموعة مــن الكتيبات في نشــر الدعوة بني اجلاليات الرســالة كذلك من األنشطة األساسية للمركز ٨٠٠ شخص في املخيم الربيعي األخير.الهدايا واجلوائز وغير ذلك، وقد شــارك وكذلك املعرض الدعوي املصور، وتوزيع الغداء، والدروس واحملاضرات واملسابقات، فعاليات رياضيــة وترفيهية، ووجبات املسلمني وغيرهم، ويشتمل املخيم على طريــق األنشــطة الترفيهية يســتقطب قال الســبيعي: لدينا برنامج دعوي عن 

مركز «الهداية للتعريف باإلسالم» في محافظتي األحمدي ومبارك الكبير أحد املشاريع الدعوية املتميزة لـ «إحياء التراث» داخل الكويت

لقطة تذكارية في مركز الهداية للتعريف باإلسالم

تكرمي أحد املهتدين
دروس تعليمية للمهتدين اجلدد

توزيع مالبس اإلحرام قبل العمرة

«بيتك» الداعم الرئيسي واألكبر ملشاريع طلبة الهندسة

والهندســة الصناعيــة وغيرهــا مــن وهندســة الكمبيوتر وهندسة البترول والهندسة املدنية والهندسة الكيميائية الهندسة امليكانيكية والهندسة الكهربائية الهندسة والبترول مبا في ذلك تخصص مــن مختلــف التخصصــات فــي كليــة تخــرج للطلبة املشــاركني في املعرض ورعى «بيتك» اكثر من ٥٠ مشــروع إجنازاتهم العلمية.حافز لتطوير قدراتهم اإلبداعية وإبراز وإمكاناتهم العلمية والتكنولوجية، وهو والطالبــات لعرض تصاميمهم املبتكرة خصوصا أن املعرض يعتبر منصة للطالب وتشجيعهم على البحث العلمي واالبتكار، تقدمي الدعم املتواصل للطلبة والشباب املســؤولية االجتماعية واحلرص على وتأتــي مشــاركة «بيتــك» ضمــن إطار طلبة الهندسة على مختلف تخصصاتهم. واملخصص لعرض مشــاريع وتصاميم الهندســة والبترول في جامعة الكويت في معرض التصميم الهندسي الـ ٣٧ لكلية شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك) 

يقــدم أفــكارا متميزة من قبــل الطالب وأضاف: ان معرض التصميم الهندسي ملشاريع طلبة الهندسة.مشــيرا الى ان «بيتك» الداعم الرئيسي «بيتك» في دعم الطلبة مبجاالت مختلفة، األنصاري بالشــراكة االستراتيجية مع وأشاد مدير جامعة الكويت د.حسني واملشاركني في املعرض.واملسؤولني وأعضاء الهيئة التدريسية د.رائد بورســلي وعدد مــن األكادمييني بأعمــال عميد كلية الهندســة والبترول الكويــت د.حســني األنصــاري، والقائم اإلســكان د.رنا الفــارس، ومدير جامعة األشــغال العامة وزيرة الدولة لشؤون كما شهد حفل االفتتاح حضور وزيرة ممثال عن الغامن.رئيــس مجلــس األمة عيســى الكندري األمة مــرزوق الغــامن، وبحضور نائب األحمد الثقافــي، برعاية رئيس مجلس مشــاريع مختلفة، مبركز الشــيخ جابر الذي شهد مشاركة ٤٤٠ متنافسا بـ ١٠٧ التخصصــات العلميــة. وأقيم املعرض 

مبرور ١٦ عاما على إقامة معرض التصميم مــع «بيتك»، مبينــا أن اجلامعة حتتفل كما أعرب عن فخره بالشراكة املتميزة والطلبة بأنشطة مختلفة.رعايته للمعرض ودعمه املتواصل للكلية د.دعيج الركيبي بالشكر لـ «بيتك»، مثمنا كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت مركز التدريب الهندسي واخلريجني في وحلوال تواكب العصر. بدوره، تقدم مدير املشاركة اتسمت بالتنوع وطرحت أفكارا النظرية والعملية، الفتا الى أن املشاريع تبني رؤيتهم وكيفية توظيفها للخبرات والطالبات وهي مشاريع تخرجهم التي 
والتطوير والتنمية مبفهومها الشامل.التي من شــأنها أن تســاهم فــي البناء وجهود البحث العلمي واألنشطة املختلفة املتواصل للطلبة واملبادرات االبتكارية التخرجية، مشــيدين بجهــوده ودعمه «بيتــك»، مثمنــني رعايته ملشــاريعهم بجميــع تخصصاتهــا عــن تقديرهم لـ من جانبهــم، أعرب طلبة الهندســة الهندسي.

شارك في معرض التصميم الهندسي الـ ٣٧

محمد الفارس يتسلم التكرمي من عيسى الكندري بحضور الوزيرة د. رنا الفارس ود.حسني األنصاري

كلية العلوم احلياتية لتعريف الطلبة بخدماتنا«الدعوة اإللكترونية»: شاركنا في معرض

ويتم حتديثها بصورة دورية تتناسب من خدمات وتطبيقات رقمية متطورة الشباب زوار املعرض هو ما تقدمه اللجنة وبني الدوسري أن أكثر ما استوقف خاللها إجنازات رائدة في شتى املجاالت.خيرية ودعوية وإنسانية، وحققوا من منصات التواصل االجتماعي إلى نوافذ مؤكدا أن شباب وشابات الكويت حولوا وملسنا من الطالب تعاونا فاق التوقعات، عبداهللا الدوسري: سعدنا بهذه الزيارة وقال مدير الدعوة اإللكترونية الشيخ في سماء الفضاء اإللكتروني.االحترافي واملتميز الذي يتواجدون به دور الدعوة اإللكترونية الرائد واحملتوى واستحسان شريحة الطالب الذين ثمنوا تقــوم بهــا، والقــى النشــاط إعجــاب وخدماتها ومنتجاتهــا املجتمعية التي تقوم به وكذلك شرح كل أوجه أنشطتها وذلك لتعريفهــم بدورها الدعوي الذي كلية العلوم احلياتية بجامعة الكويت، جلمعية النجاة اخليرية معرضا لطلبة أقامت «الدعوة اإللكترونية» التابعة 

وهو كتيب يسهل حمله، وتقدميه كهدية طبعتها اللجنة بأكثر من ١٠ لغات عاملية، اإلســالم، وخصوصا أن هذه الكتيبات احلديثة الستخدام التكنولوجيا في خدمة املعرض الكرام، حيث إنه أحد التطبيقات الكود (QR reader) رواجا كبيرا من زوار الكتيبات الدعوية املنتجة بتقنية قارئ وتابــع الدوســري: القــى مشــروع العربي خالل الفترات األخيرة.مبوضوع اإلحلاد وخصوصا في مجتمعنا العديد من الشبهات واألسئلة املتعلقة تفاعل الشباب مع هذا املوقع هو انتشار بسبعة لغات عاملية، وكان من أهم أسباب والنقاش مع فئــات امللحدين املختلفة خصصتــه الدعوة اإللكترونية للحوار مبوقــع (الباحث عــن احلقيقة) والذي واطالعهم علــى املواد الدعوية الفريدة مؤكدا تفاعل الشباب وحماسهم الزائد في هذه األيام.سمة من السمات التي يتميز بها الشباب كبير بالتكنولوجيا الرقمية التي أصبحت مع هذه الفئات الشبابية املتعلقة بشكل 

للتواصل مــع أبناء الكويت من الطلبة الكرميــة واتاحة هــذه الفرصة الطيبة اللجنة املنظمة للمؤمتر، مثمنا دعوتها اجلزيل للدكتورة إميان الشمري رئيس وختامــا تقدم الدوســري بالشــكر اإلنسانية في كل زمان ومكان.كل ما يخدم اإلسالم واملسلمني ويخدم اخلير والعطاء واملساهمات الفاعلة في عليــه الشــخصية الكويتيــة من حب العمــل التطوعــي، ويعكــس ما جبلت يعكس الوعي الكبير الشــباب بأهمية التطوع خالل ســاعات الفراغ، وهو ما إلينا واملشاركة في خدماتها عن طريق من اجلنسني وبأعمار متفاوتة لالنضمام هو الرغبة الشديدة من الشباب الكويتي خالل مشــاركتنا بهذا املعرض املتميز، وأوضح الدوسري أن أكثر ما اسعدنا في بيان وشرح اإلسالم.يحوي مادة علمية متميزة ومتخصصة األصدقاء أو املهتمني بالسؤال عن اإلسالم، رائعة لغير املسلم أو املهتدي اجلديد من 
والطالبات.

عبداهللا الدوسري

جانب من إصدارت اللجنة
نقدم محتوى احترافيا يعرف اآلخرين باإلسالم

د.أحمد العنزي

أحمد نصراهللا

د.محمد عبد اللطيف

مع احملافظة على القدرة اجلنسية الطبيعية عند الرجال«دار الشفاء» يقدم تقنية Rezum لعالج تضخم البروستاتا 

البروســتاتا عنــد الرجــال حــول العالم لعالج تضخم تقدمي أحدث تقنية مستخدمة وألول مــرة في الكويت عن أعلن مستشفى دار الشفاء 
.Rezum فــي في هــذا الصــدد، صرح التنفيــذي  املعهــد مــن هيئــة الغــذاء والدواء العاملية، حيث اعتمدتها كل ضمن اللوائح والتوصيات حديثة مت اعتمادها وإدراجها تدخل جراحي، وهي تقنية لدى الرجال دون احلاجة ألي لعالج تضخم البروســتاتا مره في الكويت جهاز Rezum مستشفى دار الشفاء وألول البالد». وأضاف «اليوم يقدم خيارات العالج املثلى خارج وجتنيبهم مشقة البحث عن لتلبيــة احتياجات املرضى الطبيــة املعتمــدة عامليــا أحــدث األجهــزة واملعدات املختلفة مبا في ذلك استقدام في جميــع املجاالت الطبية أحدث ما توصل إليه العلم الشفاء دوما أن يوفر ملرضاه نصراهللا «اعتاد مستشفى دار مستشفى دار الشفاء أحمد الرئيــس   ،FDA فــي استشــاري ورئيس قســم في هذا الســياق، أشــار املسالك البولية».والرابطــة الكندية جلراحة لوزارة الصحة البريطانية، الصحية البريطانية التابع الوطني للتميز في الرعاية األميركيــة  البوليــة  البروستاتا، االستخدام الدوائي املستمر كما أنها تخلص املريض من القدرة اجلنسية الطبيعية، ملن يرغــب باحملافظة على التقنية فعالة بشــكل كبير عبداللطيــف إلــى أن هــذه مستشفى دار الشفاء د.محمد املســالك  التــي حتتاج لكثيــر من حــاالت تضخم وتعد خيــارا وبديال ممتازا لعالج تضخم  إلــى اســتئصال باجلراحة البروســتاتا 

فإنها تكون نادرة وبنســب حدوث أي أعراض جانبية، 
تقريبــا، ويحتــاج املريض العملية من ٨ إلى ١٠ دقائق مجرى البول، وتستغرق هذه التخلص مــن أي ضيق في أنسجة البروستاتا، وبالتالي عالي ويقوم البخار بتقليص تلسكوبية ذات صمام أمان عــن طريــق إبرة وعدســة في البروســتاتا املتضخمة فــي أماكن دقيقــة ومحددة حقن بخار املــاء املضغوط التخديــر العــام، حيث يتم أدوية مهدئة لالسترخاء أو خفيــف مؤقت باســتعمال التخدير املوضعي أو تخدير ملجرى البول واملثانة حتت عن طريــق منظار بســيط العنزي إلى أن العملية تتم مستشفى دار الشفاء د.أحمد جراحة املسالك البولية في Rezum، أشــار اختصاصي وعن طريقة عمل تقنية ضئيلة جدا.

أن اليومية العادية.املريض ممارســة األنشطة أول متابعة ويصبح بإمكان في العيــادة اخلارجية عند وتتــم إزالة هذه القســطرة اليوم أو خالل اليوم التالي. مغادرة املستشفى في نفس أيام تقريبا، وبإمكان املريض ملجرى البول ملــدة ٥ إلى ٧ بعدها إلى قســطرة مؤقتة  بالذكــر،  بني ٧٠ و٨٠ عاما.الرجال الذين تتراوح أعمارهم إلى نســبة ٧٠ إلى ٨٠٪ عند بني ٥٠ إلــى ٦٠ عاما وتصل الرجال الذين تتراوح أعمارهم البروســتاتا إلــى ٥٠٪ عند وتصل نسبة اإلصابة بتضخم حميدا وليس ورما سرطانيا، ويزداد حجمها، ويعد تضخما قد تتضخم غدة البروستاتا البــول، ومع التقــدم بالعمر أسفل املثانة ومير بها مجرى عند الرجال فقــط وتقع في البروســتاتا هي غدة توجد واجلديــر 

ألول مرة في الكويت

جهاز Rezum لعالج تضخم البروستاتا

الكهربائى TURP أو بالليزر التقليدية أو منظار القاطع 
.HoLEP البروســتاتا عــن كمــا أوضــح أن عــالج املذكــورة أعــاله. وفي حال معظم األعــراض اجلانبية تقنية Rezum جتنب املريض البوليــة، وفــي املقابل فإن أيضــا اللتهاب في املســالك لــه ومن املمكن أن يتعرض والــذي قد يتطلــب نقل دم خــالل اجلراحــة التقليدية املريض قد يتعرض لنزيف البــول بنســبة ٢٪، كما أن اجلنسية ووجود سلس في ضعف االنتصــاب والقدرة بنســبة ٧٥٪ إضافــة إلــى املنــوي أو القــذف اجلــاف مثل القذف اخللفي للسائل تسببها اجلراحات التقليدية األعــراض اجلانبيــة التــي فــي تخليــص املريض من نتائــج مضمونــة وفعالــة طريق تقنية Rezum يعطي تضخــم 

البروستاتا تقدم نتائج أفضل من اجلراحات التقليدية ودون آثار جانبيةد.محمد عبداللطيف: Rezum تعد ثورة تكنولوجية في عالج تضخم 

رعاية أكثر من ٥٠ مشروع تخرج للطلبة املشاركني في املعرض من مختلف التخصصات الهندسية

املريض أنشطته اليومية بشكل طبيعيد.أحمد العنزي: العالج يستغرق من ٨ إلى ١٠ دقائق وميارس بعدها 

تعطي نتائج أفضل من الجراحات التقليدية وبال آثار جانبية

العنزي: العالج  يستغرق من 8 إلى 10 دقائق ويمارس بعدها المريض أنشطته بشكل طبيعي

»دار الشفاء« يقّدم تقنية Rezum لعالج تضخم البروستاتا
م��رة  وألول  ال���ش���ف���اء  دار  م��س��ت��ش��ف��ى  أع���ل���ن 

ف�����ي ال����ك����وي����ت ع�����ن ت����ق����دي����م أح��������دث ت��ق��ن��ي��ة 

م��س��ت��خ��دم��ة ح����ول ال���ع���ال���م ل���ع���اج ت��ض��خ��م 

وف��ي   .Rezum ال���رج���ال  ع��ن��د  ال��ب��روس��ت��ات��ا 

هذا الصدد صرح أحمد نصر اهلل الرئيس 

التنفيذي في مستشفى دار الشفاء:»اعتاد 

ي���وف���ر  أن  دوم�������ًا  ال����ش����ف����اء  دار  م���س���ت���ش���ف���ى 

مل��رض��اه أح���دث م��ا ت��وص��ل إل��ي��ه ال��ع��ل��م في 

في  بما  املختلفة،  الطبية  املجاالت  جميع 

ذل����ك اس���ت���ق���دام أح����دث األج���ه���زة وامل���ع���دات 

احتياجات  لتلبية  عامليًا  املعتمدة  الطبية 

امل����رض����ى وت��ج��ن��ي��ب��ه��م م��ش��ق��ة ال���ب���ح���ث ع��ن 

خيارات العاج املثلى خارج الباد«.

 وأض��������اف: »ال����ي����وم ي���ق���دم م��س��ت��ش��ف��ى دار 

ال���ك���وي���ت ج��ه��از  ف����ي  م�����رة  ال���ش���ف���اء وألول 

ل��دى  ال��ب��روس��ت��ات��ا  ل��ع��اج ت��ض��خ��م   Rezum

ت���دخ���ل  ألي  ال����ح����اج����ة  دون  م�����ن  ال������رج������ال 

اعتمادها  تم  تقنية حديثة  جراحي، وهي 

وإدراج����ه����ا ض��م��ن ال���ل���وائ���ح وال��ت��وص��ي��ات 

ال���ع���امل���ي���ة، ح��ي��ث اع��ت��م��دت��ه��ا ه��ي��ئ��ة ال���غ���ذاء 

الوطني  واملعهد   ،FDA األميركية  والدواء 

البريطانية  الصحية  الرعاية  ف��ي  للتميز 

ال����ت����اب����ع ل����������وزارة ال����ص����ح����ة ال���ب���ري���ط���ان���ي���ة، 

البولية«.وال�����راب�����ط�����ة ال����ك����ن����دي����ة ل����ج����راح����ة امل���س���ال���ك 

م���ح���م���د  د.  أش����������ار  ال������س������ي������اق،  ه��������ذا  وف��������ي 

ع���ب���دال���ل���ط���ي���ف اس����ت����ش����اري ورئ����ي����س ق��س��م 

ف������ي م���س���ت���ش���ف���ى دار  ال����ب����ول����ي����ة  امل�����س�����ال�����ك 

بشكل  فعالة  التقنية  ه��ذه  أن  إل��ى  ال��ش��ف��اء 

ك��ب��ي��ر مل���ن ي��رغ��ب ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ق��درة 

ال��ج��ن��س��ي��ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، ك��م��ا أن���ه���ا ت��خ��ل��ص 

امل��ري��ض م��ن االس��ت��خ��دام ال��دوائ��ي املستمر 

وت��ع��د خيارا  ال��ب��روس��ت��ات��ا،  ل��ع��اج تضخم 

م��ن ح���االت تضخم  لكثير  م��م��ت��ازا  وب��دي��ا 

استئصال  إل��ى  تحتاج  ال��ت��ي  البروستاتا 

ب��ال��ج��راح��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة أو م��ن��ظ��ار ال��ق��اط��ع 

 .HoLEP أو بالليزر TURP الكهربائي

انتفاء األعراض الجانبية 

البروستاتا  تضخم  ع��اج  أن  أوض��ح  كما 

ن��ت��ائ��ج  ي��ع��ط��ي   Rezum ت��ق��ن��ي��ة ع���ن ط���ري���ق 

م��ض��م��ون��ة وف��ع��ال��ة ف���ي ت��خ��ل��ي��ص امل��ري��ض 

��س��ب��ب��ه��ا  م����ن األع��������راض ال���ج���ان���ب���ي���ة ال���ت���ي تُ

الخلفي  القذف  مثل  التقليدية،  الجراحات 

ال��ج��اف بنسبة  ال��ق��ذف  امل��ن��وي أو  ل��ل��س��ائ��ل 

%٧٥ إضافة إلى ضعف االنتصاب والقدرة 

البول بنسبة  الجنسية ووجود سلس في 

ي��ت��ع��رض لنزيف  ق��د  امل��ري��ض  أن  ك��م��ا   ،%2

خ������ال ال����ج����راح����ة ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة وال��������ذي ق��د 

يتطلب نقل دم له، ومن املمكن أن يتعرض 

أي��ض��ًا الل��ت��ه��اب ف��ي امل��س��ال��ك ال��ب��ول��ي��ة، وفي 

املريض  تجنب   Rezum تقنية  ف��إن  املقابل 

أعاه.  املذكورة  الجانبية  األعراض  معظم 

وف����ي ح����ال ح�����دوث أي أع������راض ج��ان��ب��ي��ة، 

فإنها تكون نادرة وبنسب ضئيلة جدًا.

أش���ار   ،Rezum ت��ق��ن��ي��ة ع��م��ل  وع����ن ط��ري��ق��ة 

ال���ع���ن���زي اخ���ت���ص���اص���ي ج���راح���ة  د. أح���م���د 

ف������ي م���س���ت���ش���ف���ى دار  ال����ب����ول����ي����ة  امل�����س�����ال�����ك 

ال���ش���ف���اء إل����ى أن ال��ع��م��ل��ي��ة ت��ت��م ع���ن ط��ري��ق 

م���ن���ظ���ار ب���س���ي���ط مل����ج����رى ال����ب����ول وامل���ث���ان���ة 

ت���خ���دي���ر  أو  امل����وض����ع����ي  ال����ت����خ����دي����ر  ت����ح����ت 

خ��ف��ي��ف م��ؤق��ت ب��اس��ت��ع��م��ال أدوي�����ة م��ه��دئ��ة 

ال�����ع�����ام، ح��ي��ث  ال���ت���خ���دي���ر  ل���اس���ت���رخ���اء أو 

ي����ت����م ح����ق����ن ب�����خ�����ار امل���������اء امل�����ض�����غ�����وط ف���ي 

أم���اك���ن دق��ي��ق��ة وم���ح���ددة ف���ي ال��ب��روس��ت��ات��ا 

امل���ت���ض���خ���م���ة ع������ن ط�����ري�����ق إب���������رة وع����دس����ة 

وي��ق��وم  ع���ال،  أم���ان  ذات ص��م��ام  تلسكوبية 

ال���ب���خ���ار ب��ت��ق��ل��ي��ص أن���س���ج���ة ال��ب��روس��ت��ات��ا 

ال���ت���خ���ل���ص م����ن أي ض���ي���ق ف��ي  وب���ال���ت���ال���ي 

م���ج���رى ال���ب���ول، وت��س��ت��غ��رق ه����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة 

ت���ق���ري���ب���ًا، وي��ح��ت��اج  إل����ى 10 دق����ائ����ق   8 م����ن 

إلى قسطرة مؤقتة ملجرى  املريض بعدها 

تقريبًا، وبإمكان  أي��ام   ٧ إل��ى   ٥ مل��دة  البول 

املريض مغادرة املستشفى في نفس اليوم 

أو خ���ال ال���ي���وم ال���ت���ال���ي. وت��ت��م إزال�����ة ه��ذه 

أول  عند  الخارجية  العيادة  في  القسطرة 

ممارسة  املريض  بإمكان  ويصبح  متابعة 

العادية. اليومية  األنشطة 

جهاز Rezum لعالج تضخم البروستاتا

أحمد العنزي

د. محمد عبداللطيف

حلول »المركبة 
الشخصية الجوية« 

و»مركبة االستخدام 
المحّدد« ووحدة 

»هب« تسهم في 
المدينةإثراء التنقل في 

المرتكزة على البشر عبر حلول التنقل الذكية

ضمن فعاليات مخيمها الربيعي العاشر

»هيونداي« تعرض رؤيتها للمدن المستقبلية

»إحياء التراث« تنّظم محاضرة إرشادية في »سعد العبدالله«

ُينتظر أن يشّكل حضور هيونداي موتور 

اإللكترونيات  ص��دًى واسعا في معرض 

االستهاكية 2020 عند عرضها رؤيتها 

الخاصة بالتنقل ومدن املستقبل.

ف���م���ن امل����ق����رر أن ت���م���ي���ط ال���ش���رك���ة ال���ل���ث���ام 

ال��ت��ج��ري��ب��ي ألول م��رك��ب��ة  ال���ن���م���وذج  ع����ن 

ش��خ��ص��ي��ة ج����وي����ة ت���ب���ت���ك���ره���ا ال��ص��ان��ع��ة 

الكورية ضمن منظومتها للتنقل الجوي 

داخ���ل امل����دن. وي��ت��وق��ع ال��خ��ب��راء أن ي��ؤدي 

ف��ي التنقل إلى  ال��ج��وي  امل��ج��ال  استخدام 

ال��ط��رق��ات ومنح  تخفيف االزدح�����ام ع��ل��ى 

الركاب مزيدا من الراحة واملتعة.

مركبة  الجوية  الشخصية  املركبة  عّد  وتُ

الحضرية  امل��ن��اط��ق  داخ���ل  ال��ج��وي  للنقل 

املتكاملة.ت���ع���م���ل ض���م���ن م���ن���ظ���وم���ة م����ن ال���خ���دم���ات 

وت����واص����ل ه���ي���ون���داي ال���ت���ق���ّدم ب��رؤي��ت��ه��ا 

للتنقل داخل املدن مع مركبة االستخدام 

عّد نموذجا قابا للتعديل  املحدد؛ التي تُ

ب��درج��ة ع��ال��ي��ة م��ع م��ي��زة ال��ق��ي��ادة ال��ذات��ي��ة 

من شأنها  غير محدودة  إمكانات  يتيح 

ت���ح���وي���ل امل���رك���ب���ة إل�����ى أك����ث����ر م����ن م���ج���ّرد 
وسيلة مواصات.

منظومة  املركبتان ضمن  ه��ات��ان  وت��أت��ي 

سّمى »هب«،  متكاملة مع وحدة مركزية تُ

ُينتظر في املستقبل أن تصبح موزعة في 

م��ن��اط��ق مخصصة داخ���ل امل���دن م��ن أج��ل 

��ع��ّد وح���دة »ه����ب«، أو  التنقل ال��ج��وي. وتُ

»امل��رك��ز«، نقطة إق��اع وهبوط للمركبات 

ال���ش���خ���ص���ي���ة ال����ج����وي����ة، ون���ق���ط���ة وص����ول 

وم����غ����ادرة مل��رك��ب��ات االس���ت���خ���دام امل��ح��دد، 

لتنظيم  م��وق��ع��ا  اس��ت��خ��دام��ه��ا  ك��م��ا يمكن 
فعاليات مجتمعية.

وم���ن امل��ق��ّرر ع���رض ح��ل��ول التنقل ال��ذك��ي 

امل��ب��ت��ك��رة م���ن ه���ي���ون���داي م���وت���ور، وال��ت��ي 

ت��ش��م��ل »امل���رك���ب���ة ال��ش��خ��ص��ي��ة ال���ج���وي���ة« 

و»م���رك���ب���ة االس���ت���خ���دام امل����ح����ّدد« ووح����دة 

»ه������ب«، ف���ي امل���ؤت���م���ر ال��ص��ح��اف��ي امل��زم��ع 

عقده على هامش معرض اإللكترونيات 

االستهاكية يوم 6 يناير عند الساعة 3 

للمؤتمرات.م��س��اًء ف��ي مركز »م��ان��داالي ب��اي س��اوث« 

نظمت لجنة الدعوة واإلرشاد التابعة 

في  اإلس��ام��ي  ال��ت��راث  إح��ي��اء  لجمعية 

»س��ع��د ال���ع���ب���داهلل« م��ح��اض��رة ب��ع��ن��وان 

»وق����ف����ات م���ع ن��ب��ي اهلل ت��ع��ال��ى ي��ون��س 

ع��ل��ي��ه ال����س����ام« ت���ح���دث ف��ي��ه��ا ال��ش��ي��خ 

ع����ب����دال����رح����م����ن ب������ن ص�����ال�����ح ال���ب���اه���ل���ي 

)ال�����س�����ع�����ودي�����ة(، وال�����ت�����ي ت����أت����ي ض��م��ن 

ال��ع��اش��ر،  ال��رب��ي��ع��ي  مخيمها  ف��ع��ال��ي��ات 

مسؤوليتنا«.ال�����ذي ت��ق��ي��م��ه ت��ح��ت ش���ع���ار »أوالدن�������ا.. 

وأق����ي����م����ت امل����ح����اض����رة ي������وم األرب�����ع�����اء 

مدينة  في  العشاء  ص��اة  بعد  العبداهلل.الفائت،  سعد 

ع��ل��م��ًا ب���أن إق��ام��ة امل��خ��ي��م��ات ال��رب��ي��ع��ي��ة 

ت���أت���ي ان���ط���اق���ًا م���ن اه���ت���م���ام ال��ج��م��ع��ي��ة 

ال��ك��ب��ي��ر ب��ال��ن��ش��اط ال��ع��ل��م��ي وال��ث��ق��اف��ي، 

ال������ذي ه����و ن���ش���اط ال�����دع�����وة وال���ت���رب���ي���ة 

التعاليم  وإب��راز  واإلرش��اد،  والتوجيه 

اإلس������ام������ي������ة ال����ش����رع����ي����ة ال���ص���ح���ي���ح���ة 

ب����أف����ض����ل ص�����������ورة، وال��������دع��������وة إل���ي���ه���ا 

ب�����ال�����ح�����ك�����م�����ة وامل�������وع�������ظ�������ة ال����ح����س����ن����ة، 

والتطرف  والفنت  البدع  من  والتحذير 

وال���غ���ل���و، وذل����ك م���ن خ����ال ال��ع��دي��د م��ن 

امل������ح������اض������رات وال��������������دروس ال���ش���رع���ي���ة 

امل��ت��ن��وع��ة، وت��وزي��ع وط��ب��اع��ة ال��ن��ش��رات 

وال����وس����ائ����ل اإلرش������ادي������ة ف����ي األم����اك����ن 

العامة، واملشاركة في تنظيم املعارض 

وتوجيههم.ال���ت���رب���وي���ة ال���خ���اص���ة ب��ت��رب��ي��ة ال��ش��ب��اب 

حلول التنقل الذكي ُعرضت خالل مشاركتها في معرض اإللكترونيات االستهالكية

الجائزة 5 آالف دينار

حول مهارات القيادة

»برقان« يعلن الفائزين 
في سحب يومي

»ضمان االستثمار« تنظم 

برنامجًا تدريبيًا لكوادرها

أع��ل��ن ب��ن��ك ب���رق���ان ع���ن أس���م���اء ال��ف��ائ��زي��ن في 

ال��س��ح��وب��ات ال��ي��وم��ي��ة ع��ل��ى ح���س���اب ي��وم��ي، 

وق�����د ف�����از ك����ل واح������د م���ن���ه���م ب���ج���ائ���زة 5000 

دي����ن����ار. وك�����ان ال���ح���ظ ف���ي ه����ذه ال��س��ح��وب��ات 

م���ن ن��ص��ي��ب: ن��ب��ي��ل��ة ح��س��ن ع��ل��ي ال��ح��ش��اش، 

ح��ل��ي��م��ة ي���ع���ق���وب ي����وس����ف م���ح���م���د، ش��ي��ري��ن 

بسطامي. محمد  جمال 

وب��اإلض��اف��ة إل��ى السحب ال��ي��وم��ي، ي��وف��ر بنك 

ب��رق��ان سحبًا رب���ع س��ن��وي ل��ح��س��اب »ي��وم��ي« 

دينار   125000 بقيمة  نقدية  ب��ج��ائ��زة  للفوز 

السنوية  رب��ع  للسحوبات  وللتأهل  ك��وي��ت��ي. 

ي��ت��ع��ن ع��ل��ى ال��ع��م��اء أال ي��ق��ل رص��ي��ده��م عن 

500 دي��ن��ار مل���دة ش��ه��ري��ن ك��ام��ل��ن ق��ب��ل ت��اري��خ 

فرصة  تمثل  دنانير   10 ك��ل  أن  كما  السحب، 

واح������دة ل���دخ���ول ال���س���ح���ب. وإذا ك����ان رص��ي��د 

الحساب 500 دينار كويتي فما فوق، فسوف 

يكون صاحب الحساب مؤهًا للدخول في كل 

من السحوبات اليومية وربع السنوية.

العربية  امل��ؤس��س��ة  ن��ظ��م��ت 

ل�������ض�������م�������ان االس������ت������ث������م������ار 

وائ�������ت�������م�������ان ال����������ص����������ادرات 

)ض���م���ان( ب��رن��ام��ج��ًا دول��ي��ًا 

كوادرها  من  ع��دد  لتدريب 

ع����ل����ى م�������ه�������ارات ال����ق����ي����ادة 

بالتعاون مع شركة  وذل��ك 

القيادة الدولية واالرش��اد، 

أرثر كرمازي. وخ��ب��ي��ر ال���ت���دري���ب ال��دول��ي 

وف������ي ه������ذا ال����س����ي����اق، أك���د 

امل����دي����ر ال����ع����ام ل��ل��م��ؤس��س��ة 

العربية لضمان االستثمار 

وائ�������ت�������م�������ان ال����������ص����������ادرات 

)ضمان( عبد اهلل الصبيح 

املناسبة حرص  بهذه  تصريح صحافي  ف��ي 

املؤسسة على مواصلة برامج تنمية وتطوير 

ك���وادره���ا ال��ب��ش��ري��ة وخ��ص��وص��ا ف��ي امل��ج��االت 

املهنية املتخصصة وتعزيز قدراتها القيادية.

ع��ل��ى أن االه���ت���م���ام بتنمية  ال��ص��ب��ي��ح  وش�����دد 

ي��ع��ت��ب��ر م��رت��ك��زا رئيسيا  ال��ب��ش��ري  امل����ال  رأس 

أع��م��ال��ه��ا وت��ع��زي��ز ورف��ع  ل��ت��ط��وي��ر  للمؤسسة 

م��س��ت��وى إن��ت��اج��ي��ة وم����ه����ارة ك����وادره����ا وب��م��ا 

ورف��ع  التنافسية  قدرتها  ال��ى تحسن  ي��ؤدي 

مستوى ادائها بمختلف املؤشرات.

م���ن ج��ه��ت��ه، أك����د ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��رك��ة 

القيادة الدولية واإلرشاد ILC، خالد القعود، 

ت��ق��دي��ره لثقة امل��ؤس��س��ة وادارت���ه���ا ف��ي ب��رام��ج 

ال��ش��رك��ة وخ��ب��رائ��ه��ا ال���دول���ي���ن، م���ش���ددا على 

ق��ي��ادات  ال��ب��رن��ام��ج سيسهم ف��ي م��س��اع��دة  ان 

امل���ؤس���س���ة ع���ل���ى اك���ت���س���اب م����ه����ارات إض��اف��ي��ة 

الدولية تعزز من قدرتهم على  املعايير  وف��ق 

م��واج��ه��ة ت��ح��دي��ات إدارة وق��ي��ادة ف���رق العمل 

لتحقيق أهداف املؤسسة بكفاءة وفعالية.

وأشار القعود الى أن أرثر كرمازي هو واحد 

م����ن أف���ض���ل 10 خ����ب����راء ف����ي م���ج���ال ال���ت���دري���ب 

ع���ل���ى ال����ق����ي����ادة ف����ي ال����ع����ال����م وم����ؤس����س ل��ع��ل��م 

التطبيقات  ف��ي  وخبير  التوجيهي  االت��ص��ال 

التنظيمية  الثقافة  وتعزيز  للقيادة  النفسية 

والتنمية ومتحدث رئيسي في مجال القيادة 

التحفيزية، كما تستخدم بعض نتائج أبحاثه 

في العديد من الشركات متعددة الجنسية في 

52 دول���ة، ه��ذا ال��ى ج��ان��ب تطبيقات وب��رام��ج 

عبر االنترنت والهواتف الذكية لقياس األداء 
وتحديد التوجهات.

ملصق سحب حساب »يومي«

الصبيح مستقباًل كرمازي

جائزة حافز التمّيز لموظفي الجمعية

في مبادرة طيبة، سعت جمعية إحياء التراث اإلسالمي من 

التي وردت في خطتها  األه���داف  إل��ى ترسيخ بعض  خاللها 

االستراتيجية، والتي منها االرتقاء بمستوى األداء الوظيفي 

للعاملني بالجمعية، قامت بتكريم عدد من املوظفني املتميزين 

التكريم رئيس  ع��دة مجاالت مختلفة، وق��د حضر حفل  في 

الجمعية طارق العيسى، واملدير العام نبيل الياسني، وعدد من 

أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولني بالجمعية.

الياسني  نبيل  للجمعية  العام  املدير  بني  االحتفال،  بداية  في 

بالجمعية،  األول��ى  للمرة  تعقد  التي  التميز،  حافز  جائزة  أن 

الجمعية  في  العاملني  وتشجيع  الهمم  لشحذ  إال  وج��دت  ما 

مزيد  إل��ى  عملهم،  وم��راك��ز  الوظيفية  مستوياتهم  بمختلف 

خيري دعوي.من العطاء والُجهد والتميز، خصوصا أننا نعمل في مجال 

الجائزة،  ه��ذه  إيجاد  على  الجمعية  إدارة  الياسني  كما شكر 

واالهتمام بأبنائها من العاملني فيها بمكافأة املتميز منهم، 

كما قدم الشكر للموظفني الحائزين الجائزة.

��ل��ت ل��ج��ن��ة ووض��ع��ت  وع���ن ل��ج��ن��ة ال��ت��ق��ي��ي��م ق���ال ال��ي��اس��ني: ُش��كِّ

���ل م��ن خ��ارج  ���َدخُّ تَ ع��ن��اص��ر للتقييم واخ���ت���ارت م��ن دون أي 

ال��ل��ج��ن��ة، وإن���م���ا ك���ان اخ��ت��ي��ارا م���ج���ردا م���ن األه�����واء وت���م وف��ق 

معايير، لتمييز املوظفني الفائزين من بني بقية العاملني، وهذا 

العاملني غير متميزين، كثيرون متميزون  بقية  أن  يعني  ال 

لكن الذين كرموا لعلهم أكثر تميزًا من غيرهم.

صورة جماعية للمكرّمين

أحمد نصر الله

BUSINESS

21 اقتصاد وأعمال

اإلثنين 11 جمادى األولى 1441 هـ • 6 يناير 2020 • السنة الـ 48 • العدد 16684

05

اخلميس ١٩ مارس ٢٠٢٠

كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي ملواجهته

د.فاطمة النجار ود.رمي الرضوان وطالب جراق ونرجس اليوسفي وأحمد نصر اهللا ود.محمد إسماعيل ود.مجدي النواوي خالل احلملة

(أحمد علي)

جانب من املتبرعني 

د.فاطمة النجار ود.رمي الرضوان وطالب جراق

«دار الشفاء» يفتتح مركزاً خاصاً للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم
بحضــور كل من الوكيل 

املســاعد لشــؤون القطــاع 

بــوزارة  الصحــي األهلــي 

مــة النجــار 
حــة د.فاط

الص

واملديــر الطبي لبنــك الدم 

د.رمي  الكويتــي  املركــزي 

ن، افتتح مستشفى 
الرضوا

شــفاء مركــزا خاصــا 
دار ال

للتبــرع بالدم بالتعاون مع 

بنك الــدم الكويتــي، وذلك 

حرصا من املستشــفى على 

املساهمة في سد احتياجات 

الكويت من مخزون الدم في 

حية التي 
ظل الظروف الص

ر بها البالد والعالم بأسره.
مت

كان على رأس احلضور 

طالب جراق رئيس مجلس 

إدارة املستشــفى، نرجــس 

اليوســفي عضــو مجلــس 

اإلدارة، أحمــد نصــر اهللا 

التنفيذي، د.محمد 
الرئيس 

لهيئــة 
ا اســماعيل رئيــس 

الطبية، د.مجــدي النواوي 

املدير الطبي.

وخالل االفتتاح، أعربت 

الوكيــل املســاعد لشــؤون 

القطــاع الصحــي األهلــي 

حــة د.فاطمــة 
بــوزارة الص

من خــالل نقاط الفــرز على 

كل املداخــل، مقاعــد انتظــار 

ســتقبال 
للمرضى متباعدة، ا

طبقا لنظام املواعيد 
املرضى 

ضافة إلى إلغاء كل 
ســبقة إ

امل

العمليات االختيارية.

بدورها، قالت املدير الطبي 

لبنك الدم املركزي الكويتي 

د.رمي الرضوان ان املركز بعد 

خالصة التعاون املثمر ما بني 

القطاع اخلاص واحلكومي 

وكعادته مستشفى دار الشفاء 

مــا ما يشــاركنا همومنا 
دائ

املقــرر أن يقيم املستشــفى 

حملته هذا العام خالل الشهر 

املقبــل، لكن نظــرا للوضع 

الصحــي القاهــر الذي متر 

به الكويت والعالم بشــكل 

فقد بادر املستشــفى 
عــام، 

الــدم  بالطلــب مــن بنــك 

ليسمح للمستشفى أن يقيم 

مقــرا للتبرع بشــكل يومي 

ومســتمر وذلــك كجزء من 

الواجب اإلنساني والوطني 

للمستشفى في توفير أغلى 

ما قد يحتاجه املرضى خالل 

اد بالتنظيم املميز 
كما أش

في إدارة استقبال املتبرعني 

بيقــا لــكل املعايير التي 
تط

تلتزم بها املستشفى بناء على 

توجيهات وزارة الصحة».

الســياق نفســه،  وفــي 

التنفيذي في 
قال الرئيــس 

مستشفى دار الشفاء أحمد 

نصراهللا ان اعتاد مستشفى 

دار الشفاء كل عام أن يقيم 

رة للتبرع 
وية كبي

حملة سن

بالدم يتم خاللها جمع املئات 

من أكياس الدم. وقد كان من 

حاتنــا من أجل توفير 
وجنا

ما يحتاجــه كل مريض في 

الكويت».

جانبه، أوضح رئيس 
من 

مجلس إدارة مستشفى دار 

شــفاء طالــب جــراق أن 
ال

املستشفى مستمر في شراكته 

اإلستراتيجية مع بنك الدم 

املركزي الكويتي، وهذا املقر 

ما هو إال مساهمة ومشاركة 

بسيطة في دعمه ونتطلع في 

املستقبل القريب إلى القيام 

باملزيد من املبادرات.

تنقالتهم خارج البالد خالل 

الـ ٦ أشهر املنصرمة باإلضافة 

إلى تزويدهم باألقنعة الطبية 

ومعقمات األيدي.

هــذه اخلطــوة 
وتأتــي 

االحترازية تطبيقا لسياسات 

املستشفى التي مت اعتمادها 

مؤخرا بعد اكتشاف حاالت 

صابة بڤيروس كورونا في 
إ

الكويت والتي تتطلب احلد 

مــن التجمعــات وتقدمي كل 

سبل التعقيم اآلمن واملركز 

في املرافق كافة.

جة». يذكر 
هذه الفترة احلر

ان املركز سيستمر باستقبال 

املتبرعني يوميا من الساعة 

الواحدة ظهرا حتى الساعة 

الســابعة مســاء عدا يومي 

اجلمعــة والســبت، حيــث 

يتــم فرز املتقدمــني للتبرع 

ــتقبالهم 
- والذيــن يتم اس

التي  التبرع  ــد 
طبقا ملواعي

مت حتديدها مسبقا من خالل 

خط املستشفى ١٨٠٢٥٥٥ـ  كما 

تتم مراجعة تاريخهم الطبي، 

وحالتهم الصحية، وجدول 

من أجل املساهمة في سد احتياجات مخزون الدم بالكويت

د.فاطمة النجار في حديث مع أحد املتبرعني
عادتها 

النجار عن خالص س

 يبذلها 
باجلهود املتميزة التي

ميه يد العون 
املستشفى وتقد

حتــت إشــراف بنــك الــدم 

املركزي الكويتي، وذلك من 

خالل احلمالت املستمرة كل 

عام والتي تعد مثاال يحتذى .

بالتــزام  أشــادت  كمــا 

بــكل  العالــي  املستشــفى 

والتدابير التي مت 
اإلرشادات 

طبيقها داخل أروقة املستشفى 
ت

مما يقدم أكبر قدر من احلماية 

للمرضــى والزائريــن، وذلك 

الفارس تفّقدت أعمال الفحص في «ضبط اجلودة»
فرج ناصر

زارت وزيــرة األشــغال 

الدولة لشــؤون  ووزيــرة 

الفــارس  ــا 
اإلســكان د.رن

أمس بشــكل مفاجىء مقر 

املركز احلكومي للفحوصات 

وضبط اجلودة في صبحان.

وقالت مصادر مطلعة إن 

الوزيرة الفارس التقت فريق 

العمل الــذي يتولى إجراء 

الفحوصات الالزمة لضمان 

اســتمرار مشــاريع الدولة 

التنفيذ ومنها 
ئية قيد 

اإلنشا

العمــل في مشــروع املطار 

وكذلــك أعمــال فحوصات 

قوة أغطية املناهيل وأسوار 

الطرق والدهانات واحلواجز 

حلديدية.
جلفنة وا

امل

وأوضحــت املصادر إن 

س أثنــت على جهود 
الفار

التابــع ملختبــر  ق 
الفريــ

شــائية وقوامــه ١٤ من 
الفنيني وأشــادت باجلهود اإلن

نهــا فــي ظــل 
التــي يبذلو

املرتبطة  حلالية 
الظروف ا

بانتشار مرض كورونا كما 

أشادت بدور الوكيل املساعد 

م.عبداحملســن  إدارة للقطــاع  ومديــرة  العنــزي 

اإلنشــاءات  مختبــرات 

د.خديجة املطيري.

أن  املصــادر  وذكــرت 

شائية يعمل 
مختبرات اإلن

مت بهــا نحــو ١٦٠ موظفــا من  واملهندســني  الفنيــني 

قصــر احلضــور علــى ١٤ 

فقط لضمان تسيير العمل 

وعدم توقف مشاريع الدولة 

لفــة التي تعتمد على 
املخت

فحوصات املختبر.

د.رنا الفارس خالل اجلولة مبقر املركز احلكومي للفحوصات وضبط اجلودة في صبحان

طالب جراق

د. فاطمة النجار

العنزي لتقدمي حزمة مساعدات ملشاريع الشباب

طالب عضــو املجلس 

العنزي  البلدي م.حمــود 

بتقــدمي حزمة مســاعدات 

الشــباب  مالية ملشــاريع 

اخلاصة بالصندوق الوطني 

لرعاية وتنمية املشروعات 

الصغيــرة واملتوســطة، 

حلالية 
مؤكدا أن األزمــة ا

تسببت في توقف مشاريع 

الصندوق.

وأكــد العنزي أن تعثر 

مشاريع الصندوق بسبب 

أزمة ڤيروس كورونا ميثل 

رة منها 
تهديدا مبخاطر كبي

إفالس مشاريع الصندوق 

وانهيار سياســات عملت 

احلكومــات علــى دعمهــا 

عديدة، 
وترسيخها لسنوات 

الفتا إلى أن إفالس مشاريع 

ملشاريع الصندوق، داعيا 

إلــى تخصيــص اعتمــاد 

الوطني  مالي الصنــدوق 

لرعاية وتنمية املشروعات 

واملتوســطة  الصغيــرة 

يســمح للصندوق تقدمي 

ماليــة 
حزمــة مســاعدات 

ألصحــاب املشــاريع فــي 

الصنــدوق تتمثــل فــي 

ثابتــة مــن 
ال املصاريــف 

إيجــارات ورواتــب ملــدة 

ن بداية 
ثالثــة شــهور مــ

األزمــة ويشــمل أيضــا 

تكاليــف املخــزون الــذي 

ستنتهي صالحيته خالل 

ثالثة شهور.

وأضاف: هــذه احلزمة 

تنقذ الصندوق 
املالية ســ

ومشــاريع الشــباب مــن 

اإلفالس كما ستحافظ على 

استثمار الدولة في مشاريع 

الشباب، معتبرا أن احلزمة 

األولى يجب ان تغطي ثالثة 

شــهور علــى األقــل، وقد 

نحتاج إلى حزمة مساعدات 

انية لثالثة شهور أخرى 
ث

استمرت األزمة أطول من 

 مبينا أن الكثير من 
ذلــك،

دول العالــم أعلنــت عــن 

تقــدمي حــزم مســاعدات 

ليــة لقطاعــات أعمــال 
ما

مهمــة لسياســات الدولة 

التوظيــف وغيرها،  فــي 

ولدينا في الكويت سياسة 

دعم املشــاريع الصغيرة 

واملتوســطة تعتبــر مــن 

أهم السياسات التي يجب 

إنقاذها من الفشل.

م. حمود العنزي

إلى  عيدنا 
الصندوق ســي

الــوراء ســنوات، مطالبا 

بتخصيــص جــزء مــن 

احلكوميــة  صناديــق 
ال

والتبرعات لصالح تقدمي 

ماليــة 
حزمــة مســاعدات 

«مصطفى كرم وأوالده» يساهمون بـ ١٠٠ ألف دينار ملواجهة «كورونا»

أعلنــت شــركة مصطفــى كرم 

وأوالده عــن املســاهمة مببلغ ١٠٠ 

ر نيابة عن أسرة املرحوم 
ف دينا

أل

مصطفى كــرم مســاهمة منها في 

دعم املجهودات احلكومية املشرفة 

حلالية 
والسامية في ظل الظروف ا

التي مير بها وطننا احلبيب الكويت، 

جهة ڤيروس 
والتي تهدف الى موا

كورونا.

ــاء ذلــك فــي بيــان أصدرته 
ج

ه بالتالي: حفظ 
الشــركة اختتمتــ

ن فيها في 
اهللا الكويت وجميــع م

القيادة احلكيمة لصاحب السمو 
ظل 

أمير البالد املفدى وسمو ولي عهده 
األمني.
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من أجل املساهمة في سد احتياجات املخزون

»دار الشفاء« افتتح مركزًا خاصًا للتبرع بالدم
بالتعاون مع بنك الدم املركزي

افتتح مستشفى دار الشفاء، أمس، مركزًا 

ــالـــدم، بــالــتــعــاون مـــع بنك  خــاصــا لــلــتــبــرع بـ

الـــدم الكويتي وذلـــك حــرصــا مــن املستشفى 

الكويت  احتياجات  ســد  فــي  املساهمة  على 

من مخزون الــدم في ظل الــظــروف الصحية 

ــم بــــأســــره،  ــالــ ــعــ ــا الــــبــــاد والــ ــهـ ــر بـ ــمـ ــتــــي تـ الــ

بــحــضــور الــوكــيــل املــســاعــد لــشــؤون القطاع 

الــدكــتــورة  بــــوزارة الصحة  األهــلــي  الصحي 

فــاطــمــة الــنــجــار، واملـــديـــر الــطــبــي لــبــنــك الــدم 

الــدكــتــورة ريـــم الـــرضـــوان، ورئــيــس مجلس 

وعــضــو  جــــــــراق،  ــالــــب  طــ املـــســـتـــشـــفـــى  إدارة 

مجلس اإلدارة نرجس اليوسفي، والرئيس 

الهيئة  ورئــيــس  نصرالله،  أحمد  التنفيذي 

الــطــبــيــة الــدكــتــور مــحــمــد اســمــاعــيــل، املــديــر 
الطبي الدكتور مجدي النواوي.

ــار عــن  ــنـــجـ ــربــــت الـ ــاح، أعــ ــتــ ــتــ وخــــــال االفــ

التي  املتميزة  بالجهود  سعادتها  خــالــص 

ــد الـــعـــون،  يــبــذلــهــا املــســتــشــفــى، وتــقــديــمــه يـ

تحت اشــراف بنك الــدم، من خــال الحمات 

املستمرة كل عام، والتي تعد مثااًل ُيحتذى 

العالي  املستشفى  بــالــتــزام  أشـــادت  بــه. كما 

بـــكـــافـــة اإلرشــــــــــــــادات والــــتــــدابــــيــــر الــــتــــي تــم 

تطبيقها داخـــل أروقــتــه، مــا يــقــدم أكــبــر قدر 

والزائرين، من خال  للمرضى  الحماية  من 

نقاط الفرز على كافة املداخل، مقاعد انتظار 

طبقا  املرضى  استقبال  متباعدة،  للمرضى 

لــنــظــام املــواعــيــد املسبقة إضــافــة إلـــى إلــغــاء 
كافة العمليات االختيارية.

وفـــي نــفــس الــســيــاق، قــالــت الـــرضـــوان إن 

ــعـــاون املــثــمــر ما  ــتـ ــز يــعــد خـــاصـــة الـ ــركــ »املــ

وكعادته  والحكومي،  الــخــاص  القطاع  بــن 

مــســتــشــفــى دار الــشــفــاء دائـــمـــا مـــا يــشــاركــنــا 

ــل تــوفــيــر ما  هــمــومــنــا ونــجــاحــتــنــا، مـــن أجــ
يحتاجه كل مريض في الكويت«.

بــــــــــدوره، أوضـــــــح جـــــــراق أن املــســتــشــفــى 

بنك  اإلستراتيجية مع  مستمر في شراكته 

الدم، وهذا املقر ما هو إال مساهمة ومشاركة 

بــســيــطــة فـــي دعـــمـــه ونــتــطــلــع فـــي املستقبل 

القريب إلى القيام باملزيد من املبادرات. كما 

استقبال  إدارة  فــي  املــمــيــز  بالتنظيم  ــاد  أشـ

املتبرعن تطبيقا لكافة املعايير التي يلتزم 

وزارة  توجيهات  على  بــنــاًء  املستشفى  بها 

نصرالله،  قــال  السياق  نفس  وفــي  الصحة. 

إن«دار الشفاء اعتاد كل عام أن يقيم حملة 

يــتــم خالها  بــالــدم،  ســنــويــة كــبــيــرة للتبرع 

جمع املئات من أكياس الدم. وكان من املقرر 

العام خال  أن يقيم املستشفى حملته هــذا 

الــشــهــر املــقــبــل، لــكــن نــظــرًا لــلــوضــع الصحي 

القاهر الــذي تمر به الكويت والعالم بشكل 

عام، فقد بادر املستشفى بالطلب من البنك 

مقرًا  يقيم  أن  للمستشفى  ليسمح  املــركــزي، 

للتبرع بشكل يومي ومستمر، وذلــك كجزء 

من الواجب اإلنساني والوطني للمستشفى 

في توفير أغلى ما قد يحتاجه املرضى خال 

هذه الفترة الحرجة«.وذكر بيان للمستشفى 

أن املـــركـــز ســيــســتــمــر بــاســتــقــبــال املــتــبــرعــن 

يــومــيــا مـــن الــســاعــة الـــواحـــدة ظــهــرًا وحــتــى 

الجمعة  يومي  عــدا  مــســاًء  السابعة  الساعة 

 - والسبت، حيث يتم فرز املتقدمن للتبرع 

والذين يتم استقبالهم طبقا ملواعيد التبرع 

الخط  تم تحديدها مسبقا، من خــال  التي 

تتم  كــمــا   1802555- للمستشفى  الــســاخــن 

مراجعة تاريخهم الطبي، حالتهم الصحية، 

وجـــدول تنقاتهم خـــارج الــبــاد خــال الـــ 6 

أشــهــر املــنــصــرمــة، بــاإلضــافــة إلــى تزويدهم 

باألقنعة الطبية ومعقمات األيدي. 

وتــــأتــــي الـــخـــطـــوة االحــــتــــرازيــــة تــطــبــيــقــا 

لــســيــاســات املــســتــشــفــى الــتــي تـــم اعــتــمــادهــا 

أخيرًا، بعد اكتشاف حاالت اصابة بفيروس 

كورونا في الكويت، والتي تتطلب الحد من 

التجمعات وتقديم كافة سبل التعقيم اآلمن 
ركز في كافة املرافق.

ُ
وامل

النجار: 
مثال ُيحتذى به 

جهود املستشفى 
املتميزة من خالل 
حمالته املستمرة 

كل عام 

نصرالله: 
واجب إنساني ووطني 

لـ »دار الشفاء« 
توفير أغلى ما يحتاجه 

املرضى خالل 
هذه الفترة 

»الراي« رافقت اللجنة الرباعية خالل جولتها على منطقة شرق

التزاٌم تام لـ... صالونات »الحريم«

نــصــبــت الــلــجــنــة الــربــاعــيــة 
الكويت  بلدية  بــن  املشتركة 

ــي  ــ والــــقــــوى الــعــامــلــة، ووزارتــ

والـــداخـــلـــيـــة، كمينا  الـــتـــجـــارة 

ــات  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ نـــــســـــائـــــيـــــا مـــــــــن املـ

ــة  ــيــ ــائــ ــنــــســ لـــــلـــــصـــــالـــــونـــــات الــ

فـــي نــطــاق محافظة  الــواقــعــة 

ــة، وتـــــحـــــديـــــدًا فــي  ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ الـ

مــنــطــقــة شـــــرق، بـــهـــدف رصــد 

املــخــالــف وغــيــر املــلــتــزم منها، 
بقرارات مجلس الوزراء.

كـــــمـــــا وضــــــعــــــت الــــجــــهــــات 
املاحقة  جانب  من  املشاركة، 

خطة  للمخالفن،  القانونية 

ــدة لـــضـــبـــط الـــحـــاقـــن  ــ ــديــ ــ جــ
ــة  ــدمــ ــخــ الـــــــذيـــــــن يـــــقـــــدمـــــون الــ

للزبائن فــي املــنــازل، مــع فتح 

واملقيمن  للمواطنن  املــجــال 

تــقــديــم الــشــكــاوى بــشــأن ذلــك 
للجهات املعنية.

ــاق، قــــال  ــ ــيـ ــ ــــسـ وفـــــــي هـــــــذا الـ
ــريــــق طـــــــــوارئ فـــرع  ــيــــس فــ رئــ

ــلـــديـــة مـــحـــافـــظـــة الــعــاصــمــة  بـ

»الـــراي«، عقب  ـــ زيــد الــعــنــزي لـ

الجولة التفتيشية للجنة أول 

مـــن أمــــس، عــلــى الــصــالــونــات 

منطقة  في  الواقعة  النسائية 

شـــــرق، إن »الــحــمــلــة اتــســمــت 
بــــوجــــود الــعــنــصــر الــنــســائــي 

ــــول  ــدخــ ــ ــة الــ ــمــ ــهــ لـــتـــســـهـــيـــل مــ

وتــفــتــيــش الـــصـــالـــونـــات غير 

امللتزمة«، مشيرًا إلى »وجود 

التزام واضح من الصالونات، 

ــة  حــــيــــث تــــبــــن خـــــــال الـــجـــولـ
دليل على  أنها مغلقة، وهــذا 

استيعاب القرارات الصادرة«.

»الــــحــــمــــلــــة  أن  وأضـــــــــــــــاف 
الــتــفــتــيــشــيــة شــمــلــت الــكــشــف 

20 صـــالـــونـــا نــســائــيــا،  عـــلـــى 

ــر  ــأوامـ ــذا الـــتـــحـــرك بـ ــ وكــــــان هـ

وتوجيهات مباشرة من مدير 

املهندس  الــكــويــت  بلدية  عــام 

أحــمــد املــنــفــوحــي«، مبينا أنه 

فـــي حــــال ضــبــط أي صــالــون 

ــائــــن  ــزبــ ــلــ ــه لــ ــ ــاتــ ــ ــدمــ ــ يــــــقــــــدم خــ

ــي املــــــنــــــازل، ســـيـــتـــم اتـــخـــاذ  ــ فـ

اإلجـــــراءات الــقــانــونــيــة بحقه، 

الســـيـــمـــا أنـــــه يــعــتــبــر مــــــزاواًل 

للحرفة دون رخصة تجارية، 
.
ً
ويعتبر بائعا جائا

»أي  أن  الـــــعـــــنـــــزي  وأكـــــــــــد 
شـــخـــص يـــتـــم ضـــبـــطـــه ويـــتـــم 
)إثـــبـــات الـــحـــالـــة(، بــأنــه يــقــوم 

بــمــمــارســة الــنــشــاط لــحــســاب 

الــــــصــــــالــــــون )الـــــنـــــســـــائـــــي أو 

الــــــــــرجــــــــــالــــــــــي(، يــــــتــــــم ســـحـــب 

الرخصة التجارية للصالون، 

العليا«،  الجهات  لــقــرار  وفــقــا 

ــع  ــ ــرًا إلـــــــــى أنـــــــــه تـــــــم رفـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ مـ

الرخص  لسحب  عــدة  طلبات 
التجارية.

مــن جــانــبــهــا، قــالــت مــراقــب 
ومــتــابــعــة  تــدقــيــق  إدارة  ــام  عــ

الـــــــخـــــــدمـــــــات فــــــــي مــــحــــافــــظــــة 

ــعـــاصـــمـــة بـــشـــايـــر الـــعـــنـــزي  الـ

»الــراي«، إن »الجولة جاءت  لـــ

اســــتــــكــــمــــااًل لـــلـــحـــمـــات الـــتـــي 

من  للتأكد  اإلدارة،  بها  تقوم 

تطبيق قرارات مجلس الوزراء 

ــد مــــن انــتــشــار  ــأن الـــحـ ــ فــــي شـ

ــا املــســتــجــد،  فـــيـــروس كــــورونــ

واملتعلق بإغاق الصالونات 

الصحية،  واملعاهد  النسائية 

ــانـــون الــبــلــديــة  ــقـ ــزام بـ ــ ــتــ ــ ــ واالل

والئحة   ،2016 لسنة   33 رقــم 

املحات رقم 87 لسنة 2015«، 

أثبتت  »الـــجـــوالت  أن  مــؤكــدة 

ــقــــرارات  ــالــ ــزام الـــجـــمـــيـــع بــ ــ ــتـ ــ الـ

الصادرة من الجهات املعنية 

فـــــــي الــــــــــدولــــــــــة، الســـــيـــــمـــــا أن 

النسائية  الــصــالــونــات  كــافــة 

الواقعة ضمن نطاق محافظة 
العاصمة مغلقة«.

فرق الجهات الحكومية املشاركة في الحملة 

املفتشات أثناء الجولة                            )تصوير سعود سالم(

| كتب محمد أنور |

توفرها جمعية الطب البديل بسعر التكلفة

وصفات عشبية للحماية من األوبئة والفيروسات
البديل  الطب  أعلنت جمعية 

الــكــويــتــيــة عــن تــوافــر وصفتن 

تـــــــســـــــاعـــــــدان عـــــلـــــى الــــحــــمــــايــــة 

ــات  ــ ــــروسـ ــيـ ــ ــفـ ــ مــــــن األوبـــــــئـــــــة والـ

والــبــكــتــيــريــا والــحــمــيــات، الفتة 

الـــوصـــفـــتـــن  »هـــــاتـــــن  أن  إلـــــــى 

أعـــدهـــمـــا عــضــو مــجــلــس إدارة 

ــة الــــــدكــــــتــــــور هــــشــــام  ــيــ ــمــــعــ الــــجــ

الـــجـــاســـر، مـــن مــنــطــلــق واجــبــنــا 

الـــوطـــنـــي تـــجـــاه بــلــدنــا الــغــالــي 

الكويت وأهلنا«. 

وبّينت الجمعية أن الوصفة 

األولى، تشمل صبرة بمقدار30 

15 غراما،  بمقدار  وُمــّرة  غراما، 

ـــ15 غـــرامـــا، عــلــى أن  وزعـــفـــران بــ

تــكــون جــرعــتــهــا لــلــكــبــار ملعقة 

صــغــيــرة مـــرتـــن فـــي األســـبـــوع، 

بــــهــــدف الـــحـــمـــايـــة مــــع خــلــطــهــا 

ــفـــاح أو  ــتـ بـــكـــوب عــصــيــر مــــن الـ

فـــــي حـــــن أن جـــرعـــة  الـــــــرمـــــــان، 

صغيرة  ملعقة  نصف  الصغار 

مـــرتـــن أســـبـــوعـــيـــا مــــع خــلــطــهــا 

بنصف كوب من عصير التفاح 
أو الرمان. 

ــفـــة  الـــوصـ أن  ــى  ــ ــ إلـ وأشـــــــــــارت 

الــثــانــيــة الـــتـــي تـــهـــدف لــلــحــمــايــة 

مـــــــن نــــــــــــزالت الـــــــبـــــــرد والـــــــزكـــــــام 

والحرارة املرتفعة والحماية من 

الوبائية والفيروسات  األمراض 

والـــبـــكـــتـــيـــريـــا الــــــضــــــارة تــشــمــل 

بـــذر ســفــرجــل بــمــقــدر 60 غــرامــا، 

وعــنــاب بـــ 60 غــرامــا، وسبستان 

وورد  غـــــرامـــــا،   125 بـــــ  )بــــمــــبــــر( 

وعـــشـــبـــة  غـــــــرامـــــــا،   60 ــفـــســـج  ــنـ بـ

ويــمــكــن  غـــــرامـــــا،   125 الــــســــعــــال 

ــدم  ــ ــة عـ ــ ــالــ ــ ــا فـــــــي حــ ــ ــهـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اسـ

وجودها بعشبة زوفا، موضحة 

أن جميع هــذه األعــشــاب تطحن 

مـــجـــروشـــة وتـــســـتـــخـــدم كـــشـــراب 

مــــثــــل الــــــشــــــاي وتــــحــــلــــى بــســكــر 

نبات أو بدونه، وتستخدم هذه 

الوصفة للكبار والصغار مرتن 

أكل  منع  يتم  أن  يوميا، شريطة 

ــان ومـــشـــتـــقـــاتـــهـــا والـــخـــبـــز  ــ ــبـ ــ األلـ

والــطــحــن األبـــيـــض الــــذي يجب 

والحلويات  باألسمر،  استبداله 

واملـــشـــروبـــات الـــبـــاردة والــخــيــار 

والخس. وفيما أشارت الجمعية 

ــاق مـــع عضو  ــفــ إلــــى أنــــه تـــم االتــ

الجمعية فهد البناي على توفير 

التكلفة،  بسعر  الــوصــفــات  هـــذه 

ــمـــت الـــجـــمـــعـــيـــة بــــالــــقــــول:  ــتـ ــتـ اخـ

القدير  العلي  الله  إلــى  »نتضرع 

أن يرفع عنا هذا الباء وأن نكثر 

االستغفار والتسبيح، واالبتعاد 

عن املعاصي وظلم العباد وأكل 

ــوال الــنــاس بــالــبــاطــل وكـــل ما  أمــ
يغضب الله عز وجل«.

االتحاد طالب وزير التربية باعتماد نتيجة الفصل األول

»املدارس الخاصة«: 
إنهاء العام الدراسي بسرعة

أوصـــــى اتـــحـــاد املـــــــدارس الـــخـــاصـــة بــســرعــة 

الــدراســي، مع اعتماد  اتخاذ قــرار بإنهاء العام 

لـــلـــطـــاب  األول  الـــــــدراســـــــي  ــل  ــفــــصــ الــ ــة  ــيـــجـ ــتـ نـ

ــاء الــهــيــئــتــن  ــ ــــضـ والــــطــــالــــبــــات والــــســــمــــاح ألعـ

الــبــاد،  مـــغـــادرة  بــســرعــة  التعليمية واإلداريــــــة 

للعام  املتبقية  الرسوم  الطلبة  إلى دفع  إضافة 
الدراسي.

ــر  ــرة تــفــصــيــلــيــة الــــى وزيـ ــذكـ ــع مـ االتــــحــــاد رفــ

سعود  الدكتور  العالي  التعليم  وزيــر  التربية 

عــلــى نسخة منها،  ــراي«  ــ »الـ الــحــربــي، حصلت 

وأوضـــح أن هــنــاك معوقات كثيرة تــحــول دون 

استئناف الدراسة،أبرزها عدم تقبل الرأي العام 

للخطوة وعــزوف الطلبة عن الحضور، كما أن 

هناك مشكات في التعليم عن بعد أهمها عدم 

وجود تفاعل بن الطلبة واملعلمن.

وجاء في املذكرة أن استئناف العام الدراسي 

2019-2020 فــي ظــل الــظــروف الــراهــنــة مــن هذا 

الــوبــاء املــنــتــشــر، بــالــرغــم مــن الــجــهــود املــبــذولــة 

الكثير  يــواجــه  ســوف  الكويتية،  الحكومة  مــن 

ــرأي الــعــام  ــ ــدم قـــبـــول الــ مـــن املـــعـــوقـــات، مــنــهــا عــ

األمــور على  أولياء  الدارسة لخوف  الستئناف 

صحة أبنائهم وذلك حسب االستبيان الذي قام 

به االتحاد الكويتي ألصحاب املدارس الخاصة، 

وكــان رأي معظم أولياء األمــور مع انهاء العام 

الــــدراســــي واعـــتـــمـــاد نــتــيــجــة الــفــصــل الـــدراســـي 

إلــى عــزوف الطلبة عن الحضور  األول، إضافة 

الى املدارس خشية اإلصابة بالفيروس. 

وتــطــرقــت املـــذكـــرة إلــــى مـــوضـــوع اســتــئــنــاف 

الـــدراســـة إلــكــتــرونــيــا »الــتــعــلــيــم عــن بــعــد« حيث 

رصـــدت بــعــض الــعــيــوب فــيــه، مــن مــثــل أن طلبة 

ــدارس غــيــر مـــدربـــن عــلــى الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد،  ــ املــ

إضافة إلى عدم وجود تفاعل كامل بن الطلبة 

للتقييم  آلية واضــحــة  واملعلمن، وعــدم وجــود 

الــطــلــبــة الداء  ــد مــــن تــجــمــع  ــ ــعـــة، إذ البـ واملـــتـــابـ

االختبار النهائي ونعود مرة أخرى للتجمعات.

وعبر االتــحــاد عن أمله أن يصدر الــقــرار من 

وزارة التربية في أسرع وقت، حتى يتم اتخاذ 

التدابير الازمة، كما جاء في الكتاب املوجه من 

رئيس االتحاد يوم 12 مارس الجاري إلى سمو 

رئيس مجلس الوزراء، مطالبا باعتماد نتيجة 

الفصل الدراسي األول، كنتيجة نهائية للطلبة 
عن العام الدراسي.

ــــوق املـــــــــدارس  ــقـ ــ وأشــــــــــــارت املــــــذكــــــرة إلـــــــى حـ

الــخــاصــة، حــيــث طــلــبــت فــي حــالــة صــــدور قــرار 

بإنهاء العام الدراسي، باملحافظة على الحقوق 

ــأن يــدفــع أولــيــاء  املــالــيــة لــلــمــدارس الــخــاصــة، بـ

األمور الرسوم الدراسية املتبقية على أبنائهم، 

كــمــا نــاشــد االتــحــاد الــدولــة تــعــويــض أصــحــاب 

املـــــــدارس الـــخـــاصـــة عـــن األضـــــــرار املـــالـــيـــة الــتــي 
لحقت باملدارس الخاصة.
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أسوة بـ »األشغال« و»البلدية«

»املكاتب الهندسية« يدعو
إلى تأهيل الشباب بمختلف املجاالت

ــاد املـــكـــاتـــب الــهــنــدســيــة  أشـــــاد رئـــيـــس اتـــحـ

السلمان، بما تقوم  والــدور االستشارية بدر 

به بلدية الكويت ووزارة األشغال العامة من 

جــهــود فـــي دعــــم الــعــمــل الــحــكــومــي الــرســمــي 

ــا، مــــن عــمــلــيــات  ــيــــروس كـــــورونـــ بـــمـــواجـــهـــة فــ

وخاصة  االشــــادة  تستحق  ميدانية  متابعة 

ــتــــدريــــب وتـــأهـــيـــل  ــاتــــن الـــجـــهـــتـــن بــ ــام هــ ــيــ قــ

ومتطوعن  موظفن  مــن  الشباب  الكويتين 

وقــيــادة  تشغيل  عــلــى  املــحــافــظــات  بمختلف 

مختلف اآلليات املتعلقة بالصيانة باألشغال 

والــنــظــافــة بــالــبــلــديــة وكــيــفــيــة نــقــل الــنــفــايــات 

النفايات  مــن  والــتــخــلــص  املــنــاطــق  وتنظيف 

بطريقة صحية بيئية آمنة. 

ــاف الــســلــمــان أن مــثــل هـــذه الــخــطــوة  ــ وأضـ

الــتــحــوطــيــة مـــن قــبــل بــلــديــة الــكــويــت ووزارة 

األشــغــال تــؤكــد جــاهــزيــتــهــمــا، إزاء أي طــارئ 

ينتج من تبعات أزمة كورونا التي يشهدها 

العالم كله وليس الكويت فقط، محذرا من أن 

مثل هذه األزمــة قد تــؤدي الى نــزوح العمالة 

والــفــنــيــن غــيــر الــكــويــتــيــن وحـــتـــى ال تــتــرك 

الديرة دون كوادر مهنية سنحتاجها، خال 

الفترة املقبلة بمجالي الصيانة والتنظيف أو 

نقل النفايات وفق الطرق الصحية السليمة. 

املعنية  األخـــرى  الحكومية  الجهات  ودعــا 

إلـــــى االقـــــتـــــداء بـــهـــذه الــــجــــهــــود، مـــشـــيـــرًا الـــى 

امكانية أن تقوم على سبيل املثال ال الحصر 

بــتــوفــيــر  الـــعـــالـــي  والــتــعــلــيــم  الـــتـــربـــيـــة  وزارة 

ــل، الـــصـــحـــة لــجــهــة  ــ ــراحـ ــ مــــدرســــن لــجــمــيــع املـ

األطباء واملمرضن والعدل للقضاة والخبراء 

بتأهيل  الجهات كل حسب تخصصه  وبقية 

وتـــدريـــب كــــوادر كــويــتــيــة شــابــة مــن موظفن 

ومــتــطــوعــن وأن تستفيد أيــضــا مــن خــبــرات 

املتقاعدين ليكونوا جميعا جاهزين وقادرين 

على مواجهة أي أحوال طارئة.

متبرعون

النجار وجراق والرضوان وعدد من مسؤولي املستشفى
فاطمة النجار

جلسة حوارية تجمع جراق والنجار والرضوان

طالب جراق

النجار في حديث مع أحد املتبرعني بالدم بحضور النصرالله
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محليات
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حافظ: االهتمام بتغذية الطفل منذ

فترة احلمل ملساعدته على النمو السليم

حنان عبداملعبود

أكــد أســتاذ طــب األطفــال بجامعــة 

اإلسكندرية واستشاري األطفال مبستشفى 

هادي د.فايز حافظ على ضرورة االهتمام 

بتغذية الطفل منذ فترة احلمل، كما يجب 

أن تتناول األم غذاء صحيا من بروتينات 

وكربوهيدرات مينحها الطاقة ويساعد الطفل 

على النمو السليم.

جــاء ذلك في تصريح لــه على هامش 

النــدوة العلميــة التي نظمتهــا اجلمعية 

الكويتيــة للغذاء والتغذيــة بالتعاون مع 

شركة املفيد لألدوية واملواد الغذائية حتت 

شعار«صحة وتغذية الطفل».

وقال حافظ خالل احملاضرة التي ألقاها: 

بعد الوالدة مباشرة ومنذ الساعة األولى البد 

أن يتغذى الطفل على حليب األم حتى يبدأ 

االتصال بينهما وكلما كان الطفل مستيقظا 

يجب على األم إرضاعه ليتعود على الرضاعة 

وكذلك إلدرار احلليب وتقوية العالقة بني 

األم والطفل. وأضاف: حليب األم له العديد 

من املزايا فهو األفضل على اإلطالق وبه كل 

املكونات الالزمة لنمو الطفل وتقوية مناعته، 

وهناك بعض املشكالت في الرضاعة، أهمها 

ان تكون كمية حليب األم قليلة وغير كافية 

إلشــباع الطفل، أو إن األم تعمل وتضطر 

لترك الطفل ألوقــات طويلة، وهنا نبحث 

عن بدائــل أو مكمالت حلليب األم ويكون 

األفضل هو املنتج العضوي الذي يعد أقرب 

حليب لألم، والذي يســتخرج من أبقار ال 

يتم إعطاؤها هرمونات والتي قد تســبب 

مناعة جتعل الطفل ال يستجيب للمضادات 
احليوية.

من جانبه، أكد طبيب األطفال مبستشفى 

الوالدة د.محمد جالل، أن الكويت من البلدان 

التي تعاني تدني نسب الرضاعة الطبيعية 

بها حيث تعد أقل من املعدالت العاملية، بينما 

املطلوب الوصول ألعلى نسبة حيث تهتم 

كل اجلهــات املعنية بتقــدمي الدعم للكثير 

من األمهات لتسهيل ورفع نسب الرضاعة 
الطبيعية.

وذكــر جالل أن فترة األلف يوم األولى 

من عمر الطفل أهم فترات حياته وتبدأ منذ 

أشهر احلمل األولى حتى العامني األولني من 

عمره وهي فترة حرجة ألن الطفل يحتاج 

إلى تغذية ســليمة لينمو بشــكل طبيعي 

ويصل إلى التطور العقلي واحلركي املطلوب 

وإن كان هناك نقص أو ســوء في التغذية 

فإن الطفل قد يصــاب بضعف في العظام 

أو مــرض الكســاح أو نقص البروتني مما 

يتســبب في اإلصابة باألمراض مثل تورم 

اجلســم أو نقص الطاقة الالزمة وبالتالي 

نقص النمو حيث يكون وزن الطفل أقل من 

الطبيعي مما يؤثر على كل اجلهاز املناعي. 

من جهته، أكد املدير اإلقليمي لشركة آرال 

حســان جنا، أن التغذية باملواد العضوية 

انتشــرت بشــكل كبير في شــمال أوروبا 

وأصبحت تنتشــر جنوبا وحاليا مبنطقة 

الشرق االوســط ودول اخلليج على وجه 

الدقــة أصبح هنــاك اجتاه حتــى من قبل 

وزارات الصحة واملعنية بالدول بالتوجه 

إلى الزراعات العضوية سواء خضراوات 

أو فاكهة وكذلك منتجات احلليب واأللبان، 

الفتا ان شركة «آرال» ريادية في هذا اجلانب 

بأوروبــا ولهذا فضلت أن تكون من أوائل 

الشركات التي تطلق منتجاتها العضوية 

بأسواق الشرق االوسط املهمة عامليا.

وبني ان النــدوة جاءت مواكبة إلطالق 

منتجات «آرال بيبي أند مي» بالسوق الكويتي 

بالتعــاون مع اجلمعيــة الكويتية للغذاء 

والتغذية واملتخصصني من األطباء املعنيني 
بتغذية الطفل.

خالل ندوة علمية حول «صحة وتغذية الطفل»

صورة جماعية للمحاضرين ومنظمي الندوة 

٥٤ ٪ نسبة اإلجناز في مدينة صباح السالم اجلامعية
بشرى شعبان

أعلن األمني العام للمجلس 

االعلــى للتخطيط والتنمية 

د.خالد مهدي ان نسبة االجناز 

في مشــروع مدينــة صباح 

السالم اجلامعية بلغت ٥٤٪، 

متوقعــا االنتهــاء من اجناز 

املشروع في سبتمبر ٢٠٢٢. 

جــاء ذلــك فــي تصريح 

صحافي ادلى به على هامش 

الزيــارة التي نظمهــا قطاع 

التخطيــط واملتابعــة ملوقع 

مشروع مدينة صباح السالم 

اجلامعية صباح أمس. 

وذكر مهدي ان املشــروع 
ضمــن برنامج رفــع الطاقة 

االســتيعابية للمؤسســات 

التعليميــة للتعليــم العالي 

املشروع ٣١ الفا و٧٩٥ عامال 

منهم ٧٪ كويتيون.  وأوضح 

ان املخطط الهيكلي ملشروع 

مدينة صباح السالم اجلامعية 

قائم علــى حرمني جامعيني، 

هما احلرم الرئيسي واحلرم 

الطبي بنسبة ٣٠٪ من مساحة 

املدينة، مشيرا الى ان املساحة 

الكلية للمشروع تبلغ نحو ٦ 

ماليني متر مربع وتستوعب 

من ٤٠ الى ٥٠ الف طالب، الفتا 

إلى ان جميع مكونات احلرم 

الرئيســي حتت التنفيذ في 

الوقت احلالي اما احلرم الطبي 

فقد مت توقيع اتفاقية التصميم 

اخلاصة به في سبتمبر ٢٠١٨.

في البالد وربــط مخرجاتها 

باحتياجــات ســوق العمــل 

الطاقة االســتيعابية  لتصل 

الــى ما يقارب ٤٠ الف طالب 

١١ كليــة باحلــرم  وإنشــاء 

الرئيسي للجامعة و٥ كليات 
باحلرم الطبي.

ولفــت الــى ان التكلفــة 

اإلجماليــة للمشــروع تبلغ 

٢٧٨٢٫٦ مليون دينار ونسبة 

االجناز في املرحلة التنفيذية 

بلغت ٥٤٪، مشــيرا الى انه 

مت التغلــب علــى ٧٠٪ مــن 

التحديــات التي واجهت هذا 

املشروع، كاشفا عن ان اجمالي 

العمالة التي تشارك في اجناز 

فريق متابعة املشاريع التنموية أكد خالل زيارته املشروع التغلب على ٧٠٪ من حتدياته

(محمد هاشم) د.خالد مهدي وفريق املتابعة خالل زيارة املشروع  

يأتــي ضمــن ركيــزة رأس 

مــال بشــري ابداعــي وهــي 

إحدى ركائز خطــة التنمية 

الكويت الثانية عامليًا في معدل إجراء عمليات السمنة
قال رئيس رابطة جراحة 

السمنة الكويتية واخلليجية 

د.محمد اجلــاراهللا ان عملية 

حتويل املسار تعتبر العملية 

الذهبيــة اذا تقــاس عمليات 

السمنة كالتكميم وحلقة املعدة 

وغيرها على اساسها، موضحا 

انها تقلصت بعد ظهور عملية 

التكميم والتي التزال ســائدة 

ولكنهــا تظــل وبشــكل كبير 

وســيلة رئيســية لتصحيح 

عمليــة التكميــم عنــد زيادة 
الوزن مرة اخرى.

جــاء ذلــك خــالل نــدوة 

متخصصة مت تنظيمها بعنوان 

«عملية حتويل املسار.. االتقان 

واإلعادة» ترأسها استشاري 

فــي مستشــفى  اجلراحــة 

األحمدي د.ابراهيم الكندري 

وحتــدث فيها البروفيســور 

برونــو ديليمان عــن تطور 

عملية حتويل املسار والسمنة 

املفرطــة بحضــور د.محمد 

اجلاراهللا ود.موسى خورشيد 
ود.سامي امان.

وأكد اجلاراهللا ان الكويت 

تعتبــر رائــدة فــي عمليــات 

السمنة على مستوى العالم، 

اذ تبلغ نسبة زيادة الوزن ٣٠٪ 

والسمنة ٤٠٪ لدى البالغني من 

العالم مبا تلقيــه من تبعات 

صحية واجتماعية ونفســية 

على الفرد واقتصادية سلبية 
على الدول.

وأضــاف: نتيجة لتفشــي 

وباء السمنة في الكويت وتوافر 

االمكانات التقنية واجلراحية 

احلديثة، تعد الكويت الثانية 

ابــان توليه الــوزارة الثانية 

في ٢٠٠٣/٧/١٠ ولم يكتب لها 

االنتشــار حلاجــة اجلراحني 

لفتــرة طويلة إلتقانهــا، كما 

حصل اجلاراهللا على اجلائزة 

الذهبيــة واملركــز األول على 

مستوى العالم في تركيب ألف 

بالون معدة مبرمج.

عامليا في معدالت اجراء عمليات 

السمنة بالنسبة للمواطنني، اذ 

تتجاوز ٥ آالف عملية سنويا 

وتأتي عامليا بعد تشــيلي في 
ذلك املجال.

الــى أن  جتــدر اإلشــارة 

عملية حتويل املســار ادخلها 

د.محمد اجلاراهللا إلى الكويت 

اجلاراهللا: تتجاوز ٥ آالف عملية سنوياً.. و٣٠٪ نسبة زيادة الوزن لدى البالغني من مجموع السكان

د.محمد اجلاراهللا ود.برونو ديليمان يتوسطان اجلراحني د.موسي خورشيد ود.سامي أمان ود.ابراهيم الكندري ود.سمير عبدالعزيز

مجموع الســكان وهي نسبة 

تضــع الكويــت فــي املصاف 

األول عامليا، وكذلك بالنسبة 

لسمنة االطفال والتي تتجاوز 

٣٥٪، وقد اقرت وزارة الصحة 

برنامجا خاصــا ملكافحة تلك 

اآلفة التي تشكل هاجسا كبيرا 

للســلطات الصحية في دول 

جالل: الكويت من البلدان التي تعاني من تدني نسب الرضاعة الطبيعية 
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ــويــــت إلــــــى تـــلـــبـــيـــة نـــــداء الـــكـــويـــتـــي والـــمـــقـــيـــمـــيـــن فــي وأصدقاءها وعموم الشعب الــــــكــــــويــــــتــــــيــــــة أعـــــــضـــــــاءهـــــــا دعــــت الـــحـــركـــة الــتــقــدمــيــة  ــكــ وبــــــــــــاء فــــــــيــــــــروس كــــــورونــــــا الواجب بالتطوع لمواجهة الــ
ً لـــلـــجـــهـــود الـــمـــبـــذولـــة أمــس، إن نــداء التطوع يأتي وقالت الحركة، في بيان، المستجد.

ــقــــص فــي دعــــمــــا ً ألي نــ
ــا ــبــ ــبـــر الـــتـــســـجـــيـــل فــــي مــوقــع اإلدارة العامة للدفاع المدني الكوادر، من خالل التطّوع في وتــــحــــســ وزارة الداخلية الكويتية.عـ

ــــس اتـــــحـــــاد  ــ ــيـ ــ ــ ــة فــــي دعـــم بدور بلدية الكويت ووزارة االستشارية م. بدر السلمان المكاتب الهندسية والــدور أشـــــــــــــاد رئـ ــامـ ــعـ ــال الـ ــ ــغـ ــ ــام لــلــبــلــديــة وجـــهـــازهـــا الفـــتـــا الــــى أن قـــيـــام الــمــديــر بمواجهة فــيــروس كــورونــا، الــعــمــل الــحــكــومــي الــرســمــي األشـ ــعــ ــيــــد الـــجـــاســـم الــتــنــفــيــذي والــفــنــي بــقــيــادة الــ ــة قــــيــــام مــيــدانــيــة لــصــيــقــة تستحق الفارس من عمليات متابعة العامة بقيادة الوزيرة د. رنا وكــــــذلــــــك وزارة األشـــــغـــــال الـــــوزيـــــر م. ولــ ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــة اآلليات المتعلقة بالصيانة تــشــغــيــل وقـــــيـــــادة مــخــتــلــف بمختلف المحافظات على مــــن مــوظــفــيــن ومــتــطــوعــيــن وتأهيل الكويتيين الشباب هــاتــيــن الــجــهــتــيــن بــتــدريــب االشـــــــــــــــادة وخـ ــ ــافــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ــ ــة نـــقـــل بــــــــاألشــــــــغــــــــال وال ــيــ ــفــ ــيــ ــلـــص مــــن الـــنـــفـــايـــات النفايات وتنظيف المناطق بــــالــــبــــلــــديــــة وكــ ــتـــخـ بطريقة صحية بيئية. والـ

التطوع لتلبية نداء الواجب»الحركة التقدمية« تدعو إلى 

لتدريب الشباب الكويتيينالمكاتب الهندسية 

»حولي«: سلة وقائية لـ »المكفوفين«

»التبريد واألكسجين«: إمكانياتنا تحت طلب الدولة

قـــــام مـــحـــافـــظ حـــولـــي الـــشـــيـــخ احـــمـــد الـــنـــواف 

بمبادرة لدعم العمل التطوعي في مواجهة خطر 

انتشار ڤيروس »كورونا« الخطير وذلك من خالل 

اإليعاز لمدير ادارة مكتبه العقيد خالد النجار، 

ومـــســـؤول الــعــالقــات الــحــكــومــيــة الـــلـــواء م. خالد 

الــفــارس، بتسليم جمعية المكفوفين الكويتية 

السلة الوقائية حيث كان في استقبالهما الرئيس 

الفخري للجمعية فهد صياح ابوشيبه، ورئيس 

مجلس االدارة  فايز الفــي الــعــازمــي، وأمــيــن سر 

العامة فهد العنزي.الجمعية منصور العنزي، ورئيس لجنة العالقات 

وعبر ابوشيبه عن خالص شكره وامتنانه على 

الكويتي إبان الشدائد.هذه المبادرة الطيبة والتي تعكس ترابط الشعب 

أعــــلــــن الـــمـــديـــر الــــعــــام لـــشـــركـــة الــتــبــريــد 
واألكسجين المحدودة الحارث عبدالرزاق 
الخالد، وضع كل أنشطة الشركة تحت طلب 
الدولة؛ لتوفير المتطلبات الالزمة لــوزارة 
الصحة، ومرافقها، ولجميع مستشفياتها، 
تفشي فيروس كورونا.خالل األزمة التي تمر بها البالد لمواجهة 

ــــي خــــطــــاب مـــوجـــه  ــد، فـ ــالــ ــخــ وأضـــــــــاف الــ
ــوزراء ســمــو الشيخ  ــ إلـــى رئــيــس مــجــلــس الــ
ــبـــاح الـــخـــالـــد، ووزيـــــــر الـــصـــحـــة الــشــيــخ  صـ

 
ً منا 

د. باسل الصباح، أن ذلك يأتي »التزاما
ً بضرورة 

بمسؤوليتنا الوطنية، وإيــمــانــا
وحتمية مواجهة الظروف االستثنائية التي 

تمر بها البالد، والتي تحتم علينا كمؤسسة 
اقتصادية التكاتف والتعاضد لمواجهة 
األزمة بالوقوف إلى جانب وطننا العزيز؛ 

لتجاوز هذه األزمة، وزوال هذا الوباء«.
وشــــدد عــلــى أن »الـــشـــركـــة تــحــرص على 
تــفــعــيــل مــســؤولــيــتــهــا الــمــجــتــمــعــيــة الــتــي 
ً يــرّســخ مفاهيم 

ً أخــالقــيــا
تعتبرها الــتــزامــا

الترابط والــتــوافــق مــع المجتمع الكويتي، 
ــا جــعــلــتــهــا الــــشــــركــــة ضــمــن  ــمـ ــالـ ــــي طـ ــتـ ــ والـ

إستراتيجياتها وخططها الدائمة«.
ً مــــن حـــرصـــنـــا عــلــى 

ــا ــالقــ ــطــ وتــــابــــع: »وانــ
مبدأ التضامن االجتماعي، يسرنا وضع 
أنشطة الشركة كافة تحت طلب الدولة؛ لسد 

حاجاتها بتوفير المتطلبات الالزمة لوزارة 
الصحة، ومرافقها، ولجميع المستشفيات 

التابعة للدولة خالل هذه األزمة«.
ولفت إلى أن »الشركة على أتم االستعداد 
لــتــوفــيــر أيـــة مــتــطــلــبــات يــحــتــاجــهــا الــمــرفــق 
الصحي على مــدار الساعة، كمحاولة منا 
 -

ً
لتخطي هـــذه الــفــتــرة الــتــي نــراهــا مــؤقــتــة

بــــإذن الــلــه- وســتــتــجــاوزهــا أجــهــزة الــدولــة 
بــمــا لــهــا مــن قــيــادة وكـــفـــاءة فــي ظــل قــيــادة 
عهده األمين«.حضرة صاحب السمو أمير الــبــالد وولــي 

أهــاب محافظ العاصمة، الشيخ طالل دعا المواطنين والمقيمين إلى االلتزام بقرارات الحكومة والتحلي بروح المسؤوليةمحافظ العاصمة: علينا التكاتف 
الخالد، بجميع مواطني وسكان المحافظة 
االلـــتـــزام بـــقـــرارات مجلس الـــــوزراء بشأن 
ــيـــة فــي  ــة والـــوقـــائـ ــرازيــ ــتــ اإلجــــــــــراءات االحــ
مواجهة فيروس كورونا، داعيا الجميع 
للضرورة القصوى.إلــى االلــتــزام بالبيوت، وعــدم الــخــروج إال 

ودعــــا الــمــحــافــظ الــخــالــد، فــي تصريح 
صحافي، أمس، جموع األهالي والسكان 
ــــروح  الســـتـــشـــعـــار الــــخــــطــــر، والـــتـــحـــلـــي بـ
المسؤولية، واالرتقاء إلى مستوى التعاون 
ة، حتى تمر  المطلوب مع الجهات المعنيَّ
أزمة الفيروس وتعود األوضاع لالستقرار، 
ــــل الــكــويــت يــتــســمــون  مــنــوهــا إلــــى أن »أهـ
دوما بروح المسؤولية، ودائما ما تظهر 
معادنهم األصيلة في مثل هذه الشدائد«.

وقــال الخالد: »علينا جميعا التكاتف 
والتماسك فــي مواجهة هــذا الــوبــاء، عبر 
تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 
هذا الشأن، خصوصا فيما يتعلق بتجنب 
التجمعات، بجميع صــورهــا وأشكالها، 
ــــات أو األعـــــــــراس،  ــيـ ــ ــــوانـ ــديـ ــ ســــــــواء فـــــي الـ
واالبــتــعــاد عــن الــمــخــالــطــات، وغــيــرهــا من 
ُسبل نشر العدوى التي توضحها الجهات 

ة في برامجها التوعوية بوسائل  اإلعالم المختلفة«.المعنيَّ
ــــرورة عـــدم االســتــهــانــة  ــدد عــلــى ضـ وشــ
ــاء، تــجــنــبــا لــتــفــاقــم  ــ ــــوبـ ــذا الـ ــ بـــمـــواجـــهـــة هـ
األوضــاع، خصوصا أن هناك دوال كبرى 
تراخت في اإلجراءات االحترازية والوقائية 
ـــب فــــي انــتــشــار  ــا تـــســـبَّ ــيــــروس، مــ ــفــ ــن الــ العدوى بين سكانها.مــ

ــل جــمــيــعــا  وأردف: »عــلــيــنــا أن نــتــحــمَّ
تداعيات مواجهة هذا الفيروس، فمعظم 
دول العالم تواصل جهود المواجهة ضد 
هذا المرض بكل حسم«، داعيا إلى ضرورة 
هذه األزمة.االلتزام بروح المبادرة والتعاون، لتخطي 

وتــــابــــع الـــخـــالـــد: »تــــواصــــل حــكــومــتــنــا 
جهودها المخلصة والدؤوبة لمحاصرة 
انتشار العدوى والوباء، خصوصا وزارتي 
الصحة والداخلية، وغيرهما من الجهات 
األمنية والتنفيذية. وتبذل الطواقم الطبية 
واألمــنــيــة، وغيرها مــن الــفــرق التطوعية، 
ــارة لـــمـــواجـــهـــة الــــفــــيــــروس«،  ــبــ ــهــــودا جــ جــ
مــوضــحــا أن »هـــــذه الـــجـــهـــود الــمــخــلــصــة 
على الفخر واالعتزاز«.تستحق الثناء والتقدير، وستظل مبعثا 

طوارئ لمواجهة األزمة»الغوص«: خطط 
أكــد رئيس فريق الــغــوص الكويتي التابع 
للمبرة التطوعية البيئية ولــيــد الــفــاضــل، أن 

الفريق يسخر طاقاته وإمكاناته كافة لمساعدة 

الجهات الحكومية في مواجهة فيروس كورونا 

الــمــســتــجــد )كـــوفـــيـــد - 19(، لــتــعــزيــز الــشــراكــة 

المجتمعية وتوافقا مع الجهود الوطنية في 
هذه المجاالت، خصوصا خالل هذه األزمة.

وقال الفاضل، لـ »كونا« أمس، إن الفريق على 
تواصل دائم مع اإلدارة العامة لخفر السواحل 

ــروة السمكية  ــثـ والــهــيــئــة الــعــامــة لــلــزراعــة والـ

ومؤسسة الموانئ الكويتية ووزارة المواصالت 

والهيئة العامة للبيئة وجهات أخرى، من أجل 
العمل المشترك ضمن خطط الطوارئ البحرية.

ــريــــق تــــولــــى تـــجـــهـــيـــز كــل  ــفــ وأضـــــــــاف أن الــ
ً تطوعية 

االستعدادات لهذا األمر، وشّكل لجانا

من أعضائه الذين يعملون ليال ونــهــارا، وتم 

تجهيز سبعة قـــوارب للمساعدة وبإمكانات 

تعزيزية مناسبة، كي تغطي سواحل الكويت 
وبحرها من الشمال الى الجنوب.

من جانبه، قال مسؤول العمليات البحرية 
بالفريق وليد الشطي إن الفريق يقوم بدوريات 

يومية لمراقبة مواقع المالحة البحرية، لرفع 

أي أضــرار تؤثر على حركة السفن والــقــوارب 

ويتلقى البالغات بشكل مستمر، الفتا إلى أنه 

رفع شباك صيد مهملة عدة في جون الكويت 

على المالحة البحرية.وحباال كبيرة عائمة بالبحر وأخشابا تؤثر 

 للتبرع بالدم
ً

 خاصا
ً

مستشفى دار الشفاء يفتتح مركزا
يساهم في سد احتياجات مخزون الدم بالكويت في ظل الظروف الصحية الحالية

ً لــلــتــبــرع افتتح مستشفى دار الشفاء، 
ــا ــ ــاصـ ــ ً خـ

أمــــــــس، مـــــركـــــزا
بـــالـــدم، بــالــتــعــاون مـــع بــنــك الـــدم 
ــي، بــــحــــضــــور الـــوكـــيـــلـــة  ــتــ ــويــ ــكــ الــ
ــقــــطــــاع  ــدة لــــــشــــــؤون الــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
الصحي األهــلــي بـــوزارة الصحة 
فاطمة النجار، والمديرة الطبية 
لــبــنــك الــــــدم الـــمـــركـــزي الــكــويــتــي 
ً مــن 

د. ريـــــم الــــــرضــــــوان، حــــرصــــا
الـــمـــســـتـــشـــفـــى عـــلـــى الـــمـــســـاهـــمـــة 
فــي ســد احــتــيــاجــات الــكــويــت من 
مـــخـــزون الـــــدم، فـــي ظـــل الــظــروف 
والعالم بأسره.الــصــحــيــة الـــتـــي تــمــر بــهــا الــبــالد 

رئيس مجلس إدارة المستشفى وكــــــــان عـــلـــى رأس الـــحـــضـــور 
طــــالــــب جــــــــراق، وعــــضــــو مــجــلــس 
لــــيــــوســــفــــي،  اإلدارة نــــــرجــــــس ا
ــذي أحـــمـــد  ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ ــــس الــ ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ وال
نصرالله، ورئيس الهيئة الطبية 
الطبي د. مجدي النواوي.د. مــحــمــد إســـمـــاعـــيـــل، والـــمـــديـــر 

ــز  ــركـ ــمـ ــر، أن الـ ــ ــذكـ ــ ــالـ ــ ً حتى سيستمر في استقبال المتبرعين جــــديــــر بـ
ً مــن الـــواحـــدة ظــهــرا

يــومــيــا
السابعة مساًء عدا يومي الجمعة 
والسبت، حيث يتم فرز المتقدمين 
للتبرع - والذين يتم استقبالهم 
ً لــمــواعــيــد الــتــبــرع الــتــي تم 

طــبــقــا
، من خالل الخط  ً

تحديدها مسبقا
الساخن للمستشفى )1802555( – 
كما تتم مراجعة تاريخهم الطبي، 
وحـــالـــتـــهـــم الـــصـــحـــيـــة، وجــــــدول 
ــبــــالد خـــالل  تــنــقــالتــهــم خــــــارج الــ
األشهر الستة المنصرمة، إضافة 
ومعقمات األيدي. إلـــى تــزويــدهــم بــاألقــنــعــة الطبية 

ً لسياسات وتـــــــــــأتـــــــــــي هــــــــــــــذه الــــــخــــــطــــــوة 
االحـــتـــرازيـــة تــطــبــيــقــا

المستشفى الــتــي تــم اعــتــمــادهــا 
ــــاالت  ــتــــشــــاف حـ ــد اكــ ــعـ أخـــــيـــــرا، بـ
ــا فــي  ــ ــــورونـ ــيـــروس كـ ــفـ ــة بـ ــابــ إصــ
الـــكـــويـــت، والــــتــــي تــتــطــلــب الــحــد 
من التجمعات، وتقديم كل سبل 
التعقيم اآلمن والُمركز في جميع 

المرافق.
ــلــــة الــــمــــســــاعــــدة لــــشــــؤون وخــــــــــالل االفــــــتــــــتــــــاح، أعــــربــــت  ــيــ الــــوكــ

القطاع الصحي األهــلــي بـــوزارة 
الــصــحــة عـــن خـــالـــص ســعــادتــهــا 
بالجهود المتميزة التي يبذلها 
المستشفى، وتقديمه يد العون 
تحت إشراف بنك الدم المركزي، 
من خالل الحمالت المستمرة كل 
عد مثااًل ُيحتذى به.  ُ

عام، والتي ت
ــادت الــنــجــار بــالــتــزام  ــ الـــمـــســـتـــشـــفـــى الــــعــــالــــي بــجــمــيــع كــمــا أشـ

ـــادات والــتــدابــيــر الــتــي تم  ــ اإلرشـــ
تطبيقها داخل أروقة المستشفى، 

مــا يــقــدم أكــبــر قـــدر مــن الحماية 
للمرضى والــزائــريــن، عبر نقاط 
الفرز على كل المداخل، ومقاعد 
ــاعـــدة،  ــبـ ــتـ ــمـــرضـــى مـ ــلـ ــار لـ ــظــ ــتــ انــ
ً لنظام 

واستقبال المرضى طبقا
ــة، إضـــافـــة  ــقـ ــبـ ــسـ ــمـ ــد الـ ــيــ ــواعــ ــمــ الــ

ــيـــع الـــعـــمـــلـــيـــات  ــى إلـــــغـــــاء جـــمـ ــ ــ إلـ
االختيارية.

ــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، قــالــت تعاون مثمر وفــــ

ــوان: »ُيـــعـــد هــــذا الــمــركــز  ــ ــرضـ ــ الـ
خالصة التعاون المثمر ما بين 
القطاعين الخاص والحكومي، 
وكعادته مستشفى دار الشفاء 
ــا يـــشـــاركـــنـــا هــمــومــنــا  ً مــ

دائــــمــــا
ــل تــوفــيــر  ونــجــاحــاتــنــا، مـــن أجــ
ــريــــض فــي  ــــل مــ ــا يـــحـــتـــاجـــه كـ ــ مـ

الكويت«.
ــه، أوضـــــــح رئــيــس  ــتـ ــهـ ــفـــى مــــن جـ ــتـــشـ مـــسـ رة  دا إ ــــس  ــلـ ــ ــجـ ــ مـ

ــفـــاء طـــالـــب جـــــــراق، أن  دار الـــشـ
»المستشفى مستمر في شراكته 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع بـــنـــك الــــدم 
المركزي، وهذا المقر ما هو إال 
مساهمة ومشاركة بسيطة في 
دعــمــه، ونتطلع فــي المستقبل 
المبادرات«. القريب إلى القيام بالمزيد من 

ــراق بالتنظيم  ــاد جــ ــــي إدارة اســـتـــقـــبـــال كــمــا أشــ الـــمـــمـــيـــز فـ
ً لجميع 

الــمــتــبــرعــيــن، تــطــبــيــقــا
ــتــــزم بــهــا  ــلــ ــــي يــ ــتـ ــ الـــمـــعـــايـــيـــر الـ

وزارة الصحة.المستشفى بناًء على توجيهات 

ــيــــس واجب وطني ــرئــ الـــتـــنـــفـــيـــذي فــــي مــســتــشــفــى دار بـــــــــــــــدوره، أوضـــــــــــح الــ
ــه، أن  ــلــ ــرالــ ــاء أحــــمــــد نــــصــ ــفــ ــشــ الــ
»مــســتــشــفــى دار الـــشـــفـــاء اعــتــاد 
كــل عـــام أن يقيم حملة سنوية 
كبيرة للتبرع بالدم يتم خاللها 
جــمــع الــمــئــات مــن أكــيــاس الـــدم. 
ــان مــــن الـــمـــقـــرر أن يــقــيــم  ــ ــــد كـ وقـ
الــمــســتــشــفــى حــمــلــتــه هـــذا الــعــام 
 ً
خــالل الشهر المقبل، لكن نظرا

للوضع الصحي القاهر الذي تمر 
بــه الكويت والعالم بشكل عــام، 
فــقــد بــــادر المستشفى بالطلب 
ــزي، لــيــســمــح  ــركــ ــمــ ــن الـــبـــنـــك الــ مــ
ً للتبرع 

للمستشفى أن يقيم مقرا
بــشــكــل يــومــي ومــســتــمــر، كــجــزء 
من الواجب اإلنساني والوطني 
للمستشفى في توفير أغلى ما 
الفترة الحرجة«.قد يحتاجه المرضى خالل هذه 

د  المركز يجسِّ
المثمر بين التعاون 

القطاعين 
الخاص 

الرضوانوالحكومي

طالب جراق

فاطمة النجار

نتطلع في 
القريب إلى المستقبل 

المزيد من 
جراقالمبادرات

توفير أغلى 
ما يحتاجه 

المرضى 
واجب إنساني الفترة الحرجة خالل هذه 
نصراللهووطني

فاطمة النجار وطالب جراق يتوسطان مسؤولي مستشفى دار الشفاء

النجار في حديث مع أحد المتبرعين

... وخالل افتتاح المركز الخاص للتبرع

جانب من المتبرعين في المركز

ملتزم بجميع المستشفى 
اإلرشادات 
م أكبر قدر والتدابير  ويقدِّ

من الحماية 
للمرضى 
النجاروالزائرين

ــاء، لــلــمــرة  ــفـ أعـــلـــن مــســتــشــفــى دار الـــشـ

ــي الـــكـــويـــت، عـــن تــقــديــم أحـــدث  األولــــــى فـ

تــقــنــيــة مــســتــخــدمــة حــــول الـــعـــالـــم لــعــاج 

.Rezum تضخم البروستاتا عند الرجال

ــيــــس  وفــــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، قــــــــال الــــرئــ

التنفيذي في مستشفى دار الشفاء أحمد 

الشفاء  دار  مستشفى  »اعــتــاد  نصرالله: 

دومـــا أن يــوفــر ملــرضــاه أحـــدث مــا توصل 

إلــيــه الــعــلــم فـــي جــمــيــع املـــجـــاالت الطبية 

املــخــتــلــفــة، بــمــا فـــي ذلـــك اســتــقــدام أحـــدث 

األجهزة واملعدات الطبية املعتمدة عامليا، 

وتجنيبهم  املــرضــى  احــتــيــاجــات  لتلبية 

املثلى  العاج  البحث عن خيارات  مشقة 

خارج الباد«. 

يــقــدم مستشفى دار  وأضــــاف: »الــيــوم 

الـــشـــفـــاء وألول مــــرة فـــي الـــكـــويـــت جــهــاز 

الـــبـــروســـتـــاتـــا  تـــضـــخـــم  لــــعــــاج   ،Rezum

تــدخــل  الـــحـــاجـــة ألي  الــــرجــــال دون  لــــدى 

جراحي وهي تقنية حديثة تم اعتمادها 

وإدراجـــهـــا ضــمــن الــلــوائــح والــتــوصــيــات 

الــعــاملــيــة، حــيــث اعــتــمــدتــهــا كــل مــن هيئة 

الــغــذاء والــــدواء األمــيــركــيــة FDA، املعهد 

الــوطــنــي لــلــتــمــيــز فـــي الـــرعـــايـــة الصحية 

ــتــــابــــع لــــــــــوزارة الــصــحــة  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــ

لجراحة  الكندية  والــرابــطــة  البريطانية، 

املسالك البولية«. 

ـــن جـــهـــتـــه، أشــــــــار الــــدكــــتــــور مــحــمــد  مــ

عــبــدالــلــطــيــف، اســـتـــشـــاري ورئـــيـــس قسم 

ــك الـــبـــولـــيـــة فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى دار  ــالــ ــســ املــ

الشفاء، إلى أن هذه التقنية فعالة بشكل 

كبير ملن يرغب في املحافظة على القدرة 

الــجــنــســيــة الــطــبــيــعــيــة كــمــا أنــهــا تخلص 

املريض من االستخدام الدوائي املستمر 

وتعد خيارًا  البروستاتا،  لعاج تضخم 

 ممتازا لكثير من حــاالت تضخم 
ً
وبديا

البروستاتا، التي تحتاج إلى استئصال 

القاطع  منظار  أو  التقليدية  بــالــجــراحــة 

  .HoLEP بــالــلــيــزر  أو   TURP الــكــهــربــائــى 

كما أوضح أن عاج تضخم البروستاتا 

نتائج  يعطي   Rezum تقنية  طــريــق  عــن 

املريض  تخليص  فــي  وفــعــالــة  مضمونة 

سببها 
ُ
الــتــي ت الــجــانــبــيــة  مـــن األعــــــراض 

الجراحات التقليدية مثل القذف الخلفي 

بنسبة  الجاف  القذف  أو  املنوي  للسائل 

االنـــتـــصـــاب  إلـــــى ضـــعـــف  إضــــافــــة   ،75%

والـــقـــدرة الــجــنــســيــة، ووجـــــود ســلــس في 

الـــبـــول بــنــســبــة %2، كــمــا أن املـــريـــض قد 

يتعرض لنزيف خال الجراحة التقليدية 

والــذي قد يتطلب نقل دم له ومن املمكن 

أن يــتــعــرض أيــضــا اللــتــهــاب فــي املسالك 

 Rezum تقنية فــإن  املقابل  وفــي  البولية، 

تجنب املريض معظم األعراض الجانبية 

ــــدوث أي  ــال حــ ــ ــــي حـ ــاه. وفـ ــ ــ ــــورة أعـ ــــذكـ املـ

ــادرة  ــ أعـــــــراض جـــانـــبـــيـــة، فـــإنـــهـــا تـــكـــون نـ

وبنسب ضئيلة جدًا. 

وعن طريقة عمل تقنية Rezum، أشار 

ــزي، اخــتــصــاصــي  ــدكـــتـــور أحـــمـــد الـــعـــنـ الـ

جــراحــة املــســالــك الــبــولــيــة فــي مستشفى 

تـــتـــم عــن  الــعــمــلــيــة  ــــى أن  إلـ الـــشـــفـــاء،  دار 

ــيـــط ملــــجــــرى الــــبــــول  طــــريــــق مــــنــــظــــار بـــسـ

ــة تــحــت الــتــخــديــر املـــوضـــعـــي أو  ــانـ ــثـ واملـ

أدويــة  باستعمال  مــوقــت  خفيف  تخدير 

مــهــدئــة لــاســتــرخــاء أو الــتــخــديــر الــعــام، 

حيث يتم حقن بخار املــاء املضغوط في 

أمــاكــن دقــيــقــة ومــحــددة فــي البروستاتا 

ــق إبــــــــرة وعـــدســـة  ــريــ ــن طــ ــ املـــتـــضـــخـــمـــة عـ

تلسكوبية ذات صمام أمــان عــاٍل، ويقوم 

الــبــخــار بــتــقــلــيــص أنــســجــة الــبــروســتــاتــا 

وبـــالـــتـــالـــي الــتــخــلــص مـــن أي ضــيــق في 

مــجــرى الــبــول، وتــســتــغــرق هـــذه العملية 

مـــن 8 إلــــى 10 دقـــائـــق تــقــريــبــا، ويــحــتــاج 

املريض بعدها إلى قسطرة موقتة ملجرى 

البول ملدة 5 إلى 7 أيام تقريبا، وبإمكان 

ــادرة املــســتــشــفــى فـــي نفس  ــغــ املـــريـــض مــ

الــيــوم أو خــال الــيــوم التالي. وتتم إزالــة 

هذه القسطرة في العيادة الخارجية عند 

أول مــتــابــعــة ويــصــبــح بــإمــكــان املــريــض 

ممارسة األنشطة اليومية العادية.

يـــشـــار إلــــى أن الــبــروســتــاتــا هـــي غــدة 

الــرجــال فقط وتقع في أسفل  توجد عند 

املثانة ويمر بها مجرى البول، ومع التقدم 

بــالــعــمــر قـــد تــتــضــخــم غــــدة الــبــروســتــاتــا 

حميدا  تضخما  ويعد  حجمها،  ويـــزداد 

ــا ســرطــانــيــا، وتـــصـــل نسبة  ــ ولـــيـــس ورمـ

 50% إلــى  البروستاتا  بتضخم  اإلصابة 

أعمارهم بني  تتراوح  الذين  الرجال  عند 

50 إلى 60 عاما وتصل إلى نسبة 70 إلى 

%80 عند الرجال الذين تتراوح أعمارهم 

بني 70 إلى 80 عاما.

للمرة األولى في الكويت... مع املحافظة على القدرة الجنسية الطبيعية للرجال

 Rezum دار الشفاء« يقّدم تقنية«

لعالج تضخم البروستاتا
أعلن فريق الشفاء الكويتي اإلنساني 

عـــن انـــطـــاق رحــلــتــه الــطــبــيــة الــخــمــيــس 

املــقــبــل الــــى مــديــنــة الــريــحــانــيــة الــتــركــيــة 

الــواقــعــة عــلــى الــحــدود الــســوريــة، لعاج 

ــــني مــــــن الــــنــــازجــــني  ــابــ ــ ــــصــ املــــــرضــــــى واملــ

والــاجــئــني الــســوريــني، تــحــت شــعــار »ال 

أكــثــر مــن 21  تعطيهم ظــهــرك« بمشاركة 

طــبــيــبــا وإداريــــــــا، بــالــتــنــســيــق والــتــعــاون 

والـــــشـــــراكـــــة مـــــع املـــســـتـــشـــفـــى األمـــــيـــــري، 

ــاة، الـــذي  وبـــرعـــايـــة وإشـــــــراف بــيــت الــــزكــ

يرتبط مع الفريق بشراكة تطوعية.

وقـــال املــنــســق الــعــام للفريق الــدكــتــور 

ــــراي«  »الـ ـــ ــ عـــلـــي الـــعـــلـــنـــدا، فــــي تـــصـــريـــح لـ

ــذي يـــضـــم نــخــبــة  ــ ــ ان الـــفـــريـــق الـــطـــبـــي الـ

فـــي مــخــتــلــف التخصصات  مـــن األطـــبـــاء 

العمليات  من  سلسلة  سيجري  الطبية، 

الــجــراجــيــة الــتــي تــم تــحــديــدهــا فــي وقــت 

ســـابـــق وفـــقـــا لـــضـــرورتـــهـــا، بــالــتــنــســيــق 

مدينة  فــي  العاملة  الطبية  الــجــهــات  مــع 

تم  للعمليات  غـــرف   3 عــبــر  الــريــحــانــيــة، 

ــن قــبــل الـــفـــريـــق، وســتــعــمــل  تــجــهــيــزهــا مـ

بكامل طاقتها خال مدة الرحلة، فضا 

عن معاينة وتشخيص الحاالت املرضية 

العاجات  في تخصصات عــدة، وتقديم 

عــيــادات ستعمل بنظام  عــبــر 4  الــازمــة 

النوبات ملعاينة أكبر عدد من الحاالت.

ــــني الـــعـــلـــنـــدا أن الــــهــــدف الــرئــيــســي  وبـ

السابقة  الحمات  من  وغيرها  للحملة، 

للفريق، رسم البسمة على وجوه املرضى 

دون مـــقـــابـــل، واملـــســـاهـــمـــة فــــي تــخــفــيــف 

اآلمــهــم انــطــاقــا مــن املـــبـــادرات الكويتية 

الخيري، وتحت  العمل  دعــم مسيرة  فــي 

قيادة قائد االنسانية سمو األمير الشيخ 

ــن املـــبـــادئ السامية  صــبــاح األحـــمـــد، ومـ

ملــهــنــة الــــطــــب، والــــــــدور االنـــســـانـــي الــــذي 

جــبــل عليه أهـــل الــكــويــت، مــشــيــرا الـــى أن 

الرحلة ستضم 21 مشاركا ما بني نخبة 

فـــي مــخــتــلــف التخصصات  مـــن االطـــبـــاء 

الطبية، واداريني.

وأوضح أن التخصصات الطبية التي 

ستشملها الرحلة تضم جراحة الحروق 

والعظام،  البولية،  واملسالك  والتجميل، 

والجراحة العامة، وطب االطفال، والطب 

التخصصات  تــحــديــد  أن  مــبــيــنــا  الـــعـــام، 

املشاركة جاء وفقا لطبيعة الحاالت التي 

العاملة  الطبية  الجهات واللجان  أرتــأت 

فـــي مــديــنــة الــريــحــانــيــة بــأهــمــيــة إجــــراء 

عمليات ملحة وضرورية لها أو التدخل 

ملعاينتها. 

وأشــــار الـــى ان الــرحــلــة تــتــم بالشراكة 

والتنسيق مع املستشفى األميري وتحت 

الــزكــاة، واملهتمني  رعــايــة واشــــراف بيت 

بالعمل التطوعي واالنساني، مثمنا كل 

جــهــود أهـــل الــخــيــر فــي تــقــديــم يــد الــعــون 

والــــدعــــم لــلــفــريــق فـــي رحــلــتــه املــقــبــلــة أو 

حــمــاتــه الــســابــقــة الــتــي تــفــوق 17 رحلة 

لــعــاج املــرضــى واملــصــابــني فــي عـــدد من 

املتاخمة  والــدولــة  االفريقية،  القارة  دول 

ــيـــا  ـــوري كـــــــــــاالردن وتـــركـ ــ ــسـ ــ ــانـــب الــ ــلـــجـ لـ

الحاجة  ذات  الــدول  من  ولبنان وغيرها 

للمساعدة الطبية.

ــــرى، أعــلــن فــريــق الــشــفــاء  مـــن جــهــة أخـ

الــكــويــتــي االنــســانــي عــن انــطــاق حملته 

الـــخـــيـــريـــة، بــالــتــنــســيــق مـــع بــيــت الـــزكـــاة 

لجمع الــتــبــرعــات إلنــشــاء عــيــادات طبية 

متنقلة داخــل االراضــي السورية، لعاج 

الكبار  مــن  مــريــض شهريا  آالف   6 نحو 

واالطفال على مدار العام، عبر فتح باب 

ا مــن الــســاعــة  ــدا الــثــاثــاء، بــــدء الــتــبــرع غـ

الــســابــعــة مــســاء مــن خـــال رابــــط الــتــبــرع 

لبيت الــزكــاة، أو من خــال جميع مواقع 

بيت الزكاة أو املوقع املخصص لذلك في 

املستشفى األميري.

أعلن عن فتح باب التبرع عبر مراكز بيت الزكاة وموقعه اإللكتروني

| كتب عمر العالس |

»الشفاء« ُيطلق رحلته إلى »الريحانية« 

الخميس لعالج الالجئني السوريني

علي العلندا: 

الرحلة ستشمل تخصصات 

جراحة الحروق والتجميل 

واملسالك والعظام والجراحة 

العامة وطب األطفال

تجهيزات طبية 

بعض أعضاء الفريق في رحالت سابقة 

جانب من عمليات الفريق في رحالت سابقة 

الدكتور محمد عبداللطيف

الدكتور أحمد العنزي

أحمد نصرالله

جهاز Rezum لعالج تضخم البروستاتا 

9

www.alraimedia.com

lssue No. (A0 -14745) • Monday 6 Jan 2020 اإلثنني 6 يناير • (A0 -14745) العدد

محليات

محمد عبداللطيف: التقنية ثورة 

تكنولوجية تقدم نتائج أفضل 

من الجراحات التقليدية 

ومن دون آثار جانبية

أحمد العنزي: العالج يستغرق 

من 8 إلى 10 دقائق ويمارس 

بعدها املريض أنشطته اليومية 

بشكل طبيعي

»البيئة«: ال تلوث بحريًا 

في املنطقة الشمالية

ــة الـــــعـــــامـــــة لــلــبــيــئــة  ــئــ ــيــ ــهــ نــــفــــت الــ

وجـــود أي تــلــوث بــحــري فــي املنطقة 

الشمالية، مؤكدة أنه لم يتم رصد أي 

ملوثات باملنطقة.

وكان باغ ورد من مركز املساعدة 

املــتــبــادلــة لــلــطــوارئ الــبــحــريــة التابع 

البيئة  لحماية  االقليمية  للمنظمة 

الــبــحــريــة، حــــول اشــتــبــاه فـــي وجـــود 

ــن خـــال  ــ ــود مـ ــ ــرصـ ــ تــــلــــوث بــــحــــري مـ

باملنطقة  األقمار االصطناعية  صور 

عدة  جهات  مع  بالتعاون  الشمالية، 

بالدولة.

صورة بالقمر االصطناعي للمنطقة الشمالية 

»أمنية«: وضع حاويات بيئية 

في أبوحليفة وإشبيلية
أعــلــن مـــشـــروع »أمــنــيــة« الــبــيــئــي عن 

وضــــــع حـــــاويـــــات لــتــجــمــيــع مــخــلــفــات 

مـــع جمعيتي  بــالــتــعــاون  الــبــاســتــيــك، 

أبــوحــلــيــفــة وإشــبــيــلــيــة الــتــعــاونــيــتــني، 

ضــمــن جــهــود تــرســيــخ الـــوعـــي البيئي 

التلوث،  مخاطر  ومواجهة  املجتمعي، 

واملــحــافــظــة عــلــى بــيــئــة الــبــلــد وصــحــة 

املواطن.

ــيــــاق، قــــالــــت املــــديــــرة  وفـــــي هـــــذا الــــســ

الغماس،  ســنــاء  للمشروع  التنفيذية 

ــه تـــم وضــع  فـــي تــصــريــح صـــحـــافـــي، إنــ

حــــاويــــة بــيــئــيــة فــــي الـــقـــطـــعـــة الــثــانــيــة 

بـــمـــنـــطـــقـــة أبـــوحـــلـــيـــفـــة، الفــــتــــة إلــــــى أن 

ــعــــت بــــمــــحــــاذاة مـــدخـــل  الــــحــــاويــــة وضــ

ــالـــي  ــنـــاول أهـ ــتـ ــتـــكـــون بـــمـ الـــجـــمـــعـــيـــة، لـ

ــن إســـهـــامـــاتـــهـــم  ــ ــا مـ املـــنـــطـــقـــة، انــــطــــاقــ

املجتمعية.

لدور  الغماس عن شكرها  وأعربت 

ــاون أعــــضــــاء الـــجـــمـــعـــيـــة، إيـــمـــانـــا  ــ ــعـ ــ وتـ

بــــدورهــــم، لــتــعــزيــز فــــرز الـــنـــفـــايـــات من 
املصدر، لتحقيق أمنية كويت جديدة.

من جانبها، أشادت الناطقة الرسمية 

بــاملــشــروع فـــرح شــعــبــان بــالــتــعــاون مع 

خال  من  التعاونية،  إشبيلية  جمعية 
وضــــــع حـــــاويـــــات بــيــئــيــة فــــي الــقــطــعــة 

الثالثة، برعاية من إدارة شركة املرافق 

في  الــحــاويــات  هــذه  لتكون  العمومية، 

خدمة سكان املنطقة.

عدد من أعضاء الجمعية مع سناء الغمالس

| كتب أحمد عبداهلل |

أعــلــن مستشفى دار الشفاء 

تقديم أحدث تقنية مستخدمة 

ــعــــاج تــضــخــم  ــم لــ ــالــ ــعــ حــــــول الــ

ــا عــــنــــد الـــــرجـــــال  ــ ــاتـ ــ ــتـ ــ ــــروسـ ــبـ ــ الـ

ــلــــمــــرة األولــــــــــى فــي  Rezum، لــ

الكويت.

وقال الرئيس التنفيذي في 

المستشفى أحــمــد نــصــرالــلــه: 

»اعتاد مستشفى دار الشفاء أن 

يوفر لمرضاه أحدث ما توصل 

إليه العلم في جميع المجاالت 

الــطــبــيــة الــمــخــتــلــفــة، بـــمـــا فــي 

ذلــك اســتــقــدام أحــدث األجهزة 

والــمــعــدات الطبية المعتمدة 

عــالــمــيــا، لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 

الــمــرضــى، وتجنيبهم مشقة 

الــبــحــث عـــن خــــيــــارات الــعــاج 

المثلى خارج الباد«.

ف: »الـــــــيـــــــوم يـــقـــدم 
وأضــــــــــــــا

مستشفى دار الــشــفــاء وألول 

 Rezum مرة في الكويت جهاز

لـــعـــاج تــضــخــم الــبــروســتــاتــا 

ــال دون الــحــاجــة  ــ ــــرجـ لـــــدى الـ

إلــى أي تدخل جــراحــي، وهي 

تــقــنــيــة حــديــثــة تـــم اعــتــمــادهــا 

وإدراجـــــــهـــــــا ضـــمـــن الـــلـــوائـــح 

والتوصيات العالمية، حيث 

اعتمدتها هيئة الغذاء والدواء 

ــيـــة FDA، والــمــعــهــد  ــركـ ــيـ األمـ

الــوطــنــي للتميز فــي الــرعــايــة 

الصحية البريطانية، التابع 

لــــوزارة الــصــحــة البريطانية، 

ــة الــكــنــديــة لــجــراحــة  ــطـ ــرابـ والـ

المسالك البولية«.

ــــاري  ــــشـ ــتـ ــ بـــــــــــــــدوره، ذكـــــــــر اسـ

ورئيس قسم المسالك البولية 

بمستشفى دار الشفاء د. محمد 

ــذه الــتــقــنــيــة  عــبــدالــلــطــيــف أن هــ

فــعــالــة بشكل كبير لــمــن يرغب 

ــدرة  ــقــ ــافـــظـــة عـــلـــى الــ ــي الـــمـــحـ ــ فـ

الجنسية الطبيعية، كما أنها 

تخلص المريض من االستخدام 

الدوائي المستمر لعاج تضخم 

البروستاتا، وتعد خيارا وبديا 

ممتازا لكثير من حاالت تضخم 

الــبــروســتــاتــا الــتــي تــحــتــاج إلــى 

استئصال بالجراحة التقليدية 

أو مــنــظــار الــقــاطــع الــكــهــربــائــي 

.HoLEP أو بالليزر TURP

ــــاج تــضــخــم  وأوضــــــــح أن عــ

الــبــروســتــاتــا عــن طــريــق تقنية 

Rezum يعطي نتائج مضمونة 

وفــعــالــة فــي تخليص المريض 

مـــن األعـــــــراض الــجــانــبــيــة الــتــي 

تسببها الجراحات التقليدية، 

مــثــل الـــقـــذف الــخــلــفــي لــلــســائــل 

المنوي أو القذف الجاف بنسبة 

75 في المئة، إضافة إلى ضعف 

القدرة الجنسية ووجود سلس 

في البول بنسبة 2 في المئة.

ــــض قــد  ــريـ ــ ــمـ ــ وأفــــــــــــاد بــــــــأن الـ

يتعرض لنزيف خال الجراحة 

التقليدية، والذي قد يتطلب نقل 

دم له، ومن الممكن أن يتعرض 

ــا اللـــتـــهـــاب فــــي الــمــســالــك  أيـــضـ

البولية، وفي المقابل فإن تقنية 

Rezum تجنب المريض معظم 

األعـــراض الجانبية، وفــي حال 

حدوث أي أعــراض فإنها تكون 

نادرة وبنسب ضئيلة جدا.

ــقــــة عــــمــــل تــقــنــيــة  وعـــــــن طــــريــ

Rezum، أكد اختصاصي جراحة 

المسالك البولية في المستشفى 

د. أحـــمـــد الـــعـــنـــزي أن الــعــمــلــيــة 

تــتــم عـــن طــريــق مــنــظــار بسيط 

لمجرى الــبــول والــمــثــانــة تحت 

التخدير الموضعي أو تخدير 

خفيف مؤقت باستعمال أدوية 

مهدئة لاسترخاء أو التخدير 

ــام، حــيــث يــتــم حــقــن بــخــار  ــعــ الــ

ــمــــاء الـــمـــضـــغـــوط فــــي أمـــاكـــن  الــ

دقيقة ومحددة في البروستاتا 

ــرة  ــن طـــريـــق إبــ الــمــتــضــخــمــة عــ

وعدسة تلسكوبية ذات صمام 

ــــوم الـــبـــخـــار  ــقـ ــ ــــي، ويـ ــالـ ــ أمـــــــان عـ

بتقليص أنسجة البروستاتا، 

وبالتالي التخلص من أي ضيق 

في مجرى البول.

ــذه  ــنــــزي أن هـ ــيــــن د. الــــعــ وبــ

الــعــمــلــيــة تــســتــغــرق مــــن 8 إلـــى 

ــائــــق تـــقـــريـــبـــا، ويــحــتــاج  10 دقــ

الــمــريــض بــعــدهــا إلــــى قــســطــرة 

مؤقتة لمجرى البول لمدة 5 إلى 

7 أيام تقريبا، وبإمكان المريض 

مـــغـــادرة المستشفى فــي نفس 

الـــيـــوم أو الـــيـــوم الـــتـــالـــي، وتــتــم 

إزالة هذه القسطرة في العيادة 

الــخــارجــيــة عــنــد أول مــتــابــعــة، 

ــبــــح بــــإمــــكــــان الـــمـــريـــض  ويــــصــ

ــة الـــيـــومـــيـــة  ــمــــارســــة األنــــشــــطــ مــ

العادية.

جدير بالذكر، أن البروستاتا 

هي غدة توجد عند الرجال فقط، 

وتقع فــي أسفل المثانة، ويمر 

بها مجرى الــبــول، ومــع التقدم 

ــدة  ــــد تـــتـــضـــخـــم غـ ــر قـ ــمـ ــعـ ــــي الـ فـ

ــزداد حجمها،  ــ الــبــروســتــاتــا ويـ

وُيــعــد تضخما حــمــيــدا وليس 

ورمـــا ســرطــانــيــا، وتــصــل نسبة 

اإلصــابــة بتضخم البروستاتا 

إلـــى 50 فــي الــمــئــة عــنــد الــرجــال 

الذين تتراوح أعمارهم بين 50 

و60 عـــامـــا، وتــصــل إلــــى نسبة 

70 و80 فــي المئة عند الرجال 

الذين تتراوح أعمارهم بين 70 

و80 عاما.

دلبلا•العدد 4316 / االثنني 6 يناير 2020م / 11 جمادى األولى 1441هـ
محليات

local@aljarida●com

٤

»دار الشفاء« يقدم تقنية Rezum لعالج تضخم البروستاتا

نصرالله: الجهاز األول في الكويت لتجنيب المرضى البحث عن العالج بالخارج
عادل سامي

أحمد نصرالله

محمد عبداللطيف

أحمد العنزي

 تقنية فعالة 

تتالفى 

الجراحات 

ونتائجها 

مضمونة 

بالمحافظة على 

القدرة الجنسية

عبداللطيف

 تستغرق من 8 

إلى 10 دقائق 

ويمارس 

المريض 

بعدها أنشطته 

بشكل طبيعي

العنزي

»مزاولة مهنة الطب« »الطبية«: لمسات أخيرة لـ

»المهندسين« لمعالجة تأخير تطوير الطرق 
● عادل سامي

 كشف رئيس الجمعية الطبية د. أحمد 

العنزي أن الجمعية، بالتعاون مــع وزارة 

الصحة، وجمعية أطباء األسنان، واتحاد 

أصـــحـــاب الــمــهــن الــطــبــيــة، تــضــع الــلــمــســات 

األخــيــرة لقانون مــزاولــة مهنة الطب، الذي 

يدفع لتقنين الكثير من الممارسات وحفظ 

حــقــوق الــمــرضــى والــحــفــاظ على ممارسي 

المهنة لتقديم الرعاية الصحية بشكل مهني 

مع الحفاظ على مكانتهم.

وانــتــقــد الــعــنــزي، فــي تــصــريــح صحافي 

أمس، »التشهير« والهجمات التي يتعرض 

لها  األطباء من حين آلخر، مؤكدا أن األطباء 

يحظون في كل المجتمعات الراقية بدرجة 

عــالــيــة مــن االحـــتـــرام والــتــقــديــر باعتبارها 

مهنة إنسانية نبيلة هدفها السامي عاج 

المرضى وإنقاذ حياتهم. 

ــدد عــلــى أن الــقــيــادة الــعــلــيــا، ممثلة  وشــ

بصاحب السمو أمير الباد الشيخ صباح 

األحمد، تدعم مهنة الطب، حيث أبدى سموه 

دعمه  وتقديره لألطباء ودورهم في الكويت، 

 وذلــــك خـــال لــقــاء مــجــلــس إدارة الجمعية 

الطبية مع سموه  العام الماضي.

ــة، أكـــــــــد أنــــهــــا  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ طــــــــاء الـ
وعـــــــــن األخــــــــ

»مرفوضة«، لكن يعاني منها كل دول العالم، 

بما فيها أميركا ودول أوروبا الغربية، وال 

تــوجــد مـــؤشـــرات عــلــى تــزايــدهــا بــالــكــويــت، 

مقارنة بتلك الـــدول بشكل عــام، وفــي حال 

حــدوثــهــا وثـــبـــوت الــتــقــصــيــر فــــإن الطبيب 

ه بــعــد الــتــحــقــيــق، ال أن يتم  ــزاء ــ يــتــحــمــل جـ

التشهير بــه بسبب عــدم إدراك الحيثيات 

الطبية الفنية الــدقــيــقــة، مــمــا يشكل ظلما 

كبيرا.

ات تشير إلــى أن  ولفت إلــى أن اإلحــصــاء

ات األخطاء  90 في المئة من قضايا ادعــاء

الطبية ال يثبت فيها الــخــطــأ، وتــكــون إما 

بــســبــب مــضــاعــفــات مــحــتــمــلــة لــيــســت بيد 

الطبيب، وذلك في أغلب الحاالت، أو بسبب 

قصور مؤسسي.

أعرب أمين سر جمعية المهندسين م. فهد العتيبي 

عن أمله أن تسارع وزارة األشغال العامة والهيئة العامة 

للطرق في إنجاز ما بدأته من مشاريع تطوير للبنية 

التحتية في مختلف المناطق بالكويت، الفتا إلــى أن 

الصباحية واحدة من هذه المناطق التي ال تزال المعاناة 

فيها كبيرة، من جراء التأخر في تنفيذ تطوير وإصاح 

الطرق وشبكات الصرف والتمديدات بالمنطقة. 

ودعــا العتيبي، فــي تصريح أمــس، وزيـــرة األشغال 

العامة وزيرة شؤون اإلسكان د. رنا الفارس إلى التوجيه 

 التي يبدو 
ً
باإلسراع في إنجاز المشاريع، وخصوصا

 التعثر فيها »رغــم أننا قاربنا على منتصف 
ً
واضــحــا

موسم األمطار في الباد«.

وحــذر من مغبة عــدم تخصيص مــســارات، وتحديد 

مواعيد لمرور الشاحنات على الطرق السريعة »مما 

يــزيــد مــن الــحــوادث الــتــي نشهدها على هــذه الــطــرق«، 

داعيا في الوقت نفسه إلــى تخصيص مسارات لهواة 

الدرجات الهوائية. 

  العنزي: 90% من ادعاءات األخطاء الطبية ال يثبت فيها الخطأ

»نقابات القطاع الحكومي« تدعو للتمسك بالوحدة

دعــا اتــحــاد نــقــابــات العاملين 

فــي الــقــطــاع الــحــكــومــي الكويتي 

إلــى التمسك بالوحدة الوطنية، 

واالصــــــطــــــفــــــاف وراء الــــقــــيــــادة 

ــيــــمــــة فــــــي ظــــــل األوضــــــــــاع  ــكــ الــــحــ

المحيطة.

وأكــــد رئــيــس االتـــحـــاد حسين 

الــعــازمــي، فــي تصريح صحافي، 

أن الحركة النقابية تراقب عن كثب 

األحـــداث التي تحيط بالمنطقة، 

ــو إلــــــى ضـــــــــرورة تــضــافــر  ــدعـــ وتـــ

الجهود واالصطفاف وراء القيادة 

الــحــكــيــمــة والـــحـــكـــومـــة الــرشــيــدة 

تحت قيادة صاحب السمو أمير 

الـــبـــاد الــشــيــخ صـــبـــاح األحـــمـــد، 

وسمو ولــي العهد الشيخ نواف 

األحمد، ورئيس مجلس الــوزراء 

سمو الشيخ صباح الخالد.

وشــدد العازمي على ضــرورة 

ــيــــع، ســـــــــواء قــــوى  ــمــ الــــــتــــــزام الــــجــ

ســيــاســيــة أو مــنــظــمــات نــقــابــيــة، 

أو مــنــظــمــات مــجــتــمــع مـــدنـــي أو 

مواطنون بكل ما يحفظ الوحدة 

 ثـــقـــة الــحــركــة 
ً
الـــوطـــنـــيـــة، مــــؤكــــدا

النقابية فــي السياسة الكويتية 

الــخــارجــيــة فــي الــتــعــامــل مــع مثل 

هذه األوضاع بحنكة واعتدال.

من جهته أشاد االتحاد العام 

لعمال الكويت بالجهود الكبيرة 

التي بذلتها االتــحــادات المهنية 

ــة خــــال  ــيــ ــالــ ــمــ ــعــ والـــــنـــــقـــــابـــــات الــ

الفترة الماضية، والتي ساهمت 

ــــت، مــمــثــلــة  ــويـ ــ ــكـ ــ ــــول الـ فـــــي حـــــصـ

بــالــنــقــابــيــيــن الــكــويــتــيــيــن، عــلــى 

مناصب قيادية نقابية في دائرة 

ُصنع القرار باالتحاد والمنظمات 

العربية والدولية.

وقــال السكرتير العام التحاد 

العمال، محمد العرادة، في بيان، 

أمس، بمناسبة االحتفال بالذكرى 

ــلــــى تـــأســـيـــســـه فـــــي 25  الــــــــ 52 عــ

ديسمبر 1967، »إننا نضع نصب 

أعيننا مصالح طبقتنا العاملة، 

وحركتها النقابية، والحفاظ على 

وحدتها«.

وأضـــاف الــعــرادة أن »االتــحــاد 

ــأي شــكــل مـــن أشــكــال  لـــن يــقــبــل بــ

العبث أو اإلضرار بها، أو اإلخال 

بمبادئها، والحفاظ على دساتير 

ولوائح المنظمات النقابية«.

أعلن مشروع »أمنية« البيئي، وضع حاويتين بيئيتين لتجميع 

مخلفات الباستيك، بالتعاون مع جمعيتي أبوحليفة وإشبيلية 

التعاونيتين، وذلك ضمن جهود ترسيخ الوعي البيئي المجتمعي، 

ومواجهة مخاطر التلوث، والمحافظة على بيئة البلد وصحة 

المواطن.

وقالت المديرة التنفيذية في مشروع »أمنية«، سناء الغماس، 

فـــي تــصــريــح صــحــافــي، أمــــس، إنـــه تـــم وضـــع حـــاويـــة بــيــئــيــة في 

القطعة الثانية بأبوحليفة، برعاية كريمة من أبناء المرحومة 

حصة الــجــســار، الفتة إلــى أن الــحــاويــة وضعت بــمــحــاذاة مدخل 

الجمعية، لتكون بمتناول أهالي المنطقة، انطاقا من إسهاماتهم 

المجتمعية.

ضاء الجمعية، 
وأعربت الغماس عن الشكر والتقدير لتعاون أع

إيــمــانــا بــدورهــم الــتــعــاونــي لتعزيز فـــرز الــنــفــايــات مــن الــمــصــدر، 

لتحقيق أمنية كويت جديدة.

من جانبها، ثمنت الناطقة الرسمية في مشروع »أمنية« فرح 

شعبان، التعاون مــع جمعية إشبيلية، مــن خــال وضــع حاوية 

بيئية في القطعة الثالثة، برعاية كريمة من إدارة شركة المرافق 

العمومية، لتكون هذه الحاوية في خدمة سكان المنطقة.

»أمنية« يضع حاويتين بيئيتين 

في أبوحليفة وإشبيلية

نموذج ألوضاع بعض الطرق

إحدى حاويات أمنية البيئية

أكــــــــــــــد رئـــــــــيـــــــــس االتـــــــــحـــــــــاد 

الكويتي للمزارعين عبدالله 

الدماك، الدور الكبير للَمزارع، 

ودورهـــا فــي تحقيق االكتفاء 

الذاتي وتعزيز األمن الغذائي 

المطلوبين منها محليا خال 

الفترة الحالية، خصوصا مع 

ما يشهده الوضع اإلقليمي من 

ظروف غير اعتيادية.

ضـــــــــــــــــاف الـــــــــــدمـــــــــــاك، فـــي 
وأ

تــصــريــح صــحــافــي، أن الفترة 

الحالية تشهد إنتاج نحو 30 

محصوال زراعيا من الخضار 

ــي الــــــمــــــزارع شـــمـــال  ــ بـــكـــثـــرة فـ

ــبـــاد، مــنــوهــا بــأن  وجـــنـــوب الـ

ــعــد أســاســيــة 
ُ
تــلــك األصـــنـــاف ت

في موائد طعام المستهلكين 

يوميا.

ــن  ولـــفـــت إلـــــى أن دعـــــم األمــ

ــلــــب زيــــــــــادة  ــطــ ــتــ ــي يــ ــ ــ ــذائـ ــ ــ ــغـ ــ ــ الـ

دعــــــم الـــــــمـــــــزارع، الســـيـــمـــا مــع 

تــزايــد الكلفة الــمــاديــة إلنتاج 

الــمــحــاصــيــل فــيــهــا، وارتـــفـــاع 

ض الــــــخــــــدمــــــات 
أجــــــــــــــور بــــــعــــــ

ــا،  ــة لـــهـ ــدمــ ــقــ ــمــ الــــحــــكــــومــــيــــة الــ

كــالــكــهــربــاء والــــمــــاء، مضيفا 

أن الـــدعـــم الــحــكــومــي الــحــالــي 

للمزارع لم يتغير منذ أعوام.

اتحاد المزارعين: قادرون على تعزيز 

األمن الغذائي وتحقيق االكتفاء الذاتي

عبدالله الدماك




