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النائب األول تقدم جموع مشيعي الطالب الضابط فيصل العبيد
تقــدم النائــب األول لرئيس
مجلــس الوزراء ووزيــر الدفاع
الشــيخ ناصــر صبــاح األحمد،
جمــوع املشــيعني عصــر أمس
في مقبرة الصليبخات لتشييع
الفقيد الطالــب الضابط فيصل
علــي العبيــد من دفعــة الطلبة
الضبــاط  47والذي وافته املنية
مساء اخلميس بكلية أحمد اجلابر
اجلوية.
حضر مراسم التشييع رئيس
األركان العامــة للجيش الفريق
الركن محمد اخلضــر وعدد من
كبار ضباط اجليش وكلية أحمد
اجلابر اجلوية ،سائلني املولى ،عز
وجل ،أن يتغمده بواسع رحمته
ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم
أهله وذويه الصبر والسلوان.

الشيخ ناصر صباح األحمد يقدم واجب العزاء

الشيخ ناصر صباح األحمد معزيا ذوي الفقيد

وزير الصحة افتتح «احلملة الوطنية لوقف النزيف» بالتعاون مع جمعية اجلراحني

حوادث الطرق السبب الثالث للوفيات في البالد

حنان عبدالمعبود

أكد وزير الصحة الشيخ
د.باســل الصباح ان السبب
الثالث للوفيات في الكويت هو
حوادث النقل والسير ،مبينا
ان ادارة الطوارئ الطبية تقوم
بعمل الدورات التدريبية على
مدار العام ،الســيما اإلنعاش
القلبي واإلسعافات األولية.
جاء ذلك فــي تصريح له
علــى هامش افتتــاح احلملة
الوطنية لوقف النزيف والتي
نظمتها ادارة تعزيز الصحة
بالتعاون مع جمعية اجلراحني
الكويتية ،وتستمر أنشطتها
ملدة عام .وقال الشيخ د.باسل
الصباح ان احلملة تهدف الى
تسليط الضوء على مشاكل
النزيف واإلسعافات األولية
للمصاب قبل تقدمي اخلدمات
الطبية ،مشيرا الى ان االعداد
الكبيرة التــي جرى تدريبها
خالل  3ايام امر يدعو للفخر
ويؤكد جناح احلملة.
من جانبه ،أوضح رئيس
جمعية اجلراحني د.ســلمان
الصبــاح ان احلملة الوطنية
هدفهــا اإلرشــاد والتوعيــة

الشيخ د.باسل الصباح خالل قص شريط افتتاح احلملة
ملشاهدة الڤيديو
ميكن استخدام  QRكود أو

سلمان الصباح:
تدريب أكثر من
 500مشارك
خالل يومني

للمجتمــع حــول احلــوادث
والنزيــف الــذي يــؤدي الى
وفيــات احيانــا ،خاصة في
ظــل حــدوث  400حالة وفاة
سنويا تقريبا بسبب احلوادث،
وهو ما يعادل وفاة شــخص
الى شــخصني يوميــا ،مبينا
ان احلملــة تهدف الى معرفة
أساليب وقف النزيف الناجمة
عن احلوادث.
وأشار الصباح الى ان طرق
وقف النزيف لها دور فعال في

أو

احملافظة على انقاذ األرواح،
حيــث ان الفترة الزمنية بني
وقــوع احلــوادث ووصــول
ســيارة اإلسعاف فترة مهمة
جدا بالنسبة للمصابني ،خاصة
مــع تطبيــق افــراد املجتمع
واتباعهم لطرق وقف النزيف
التي تقلل من نسب الوفيات،
وذلك قبل وصول املختصني
من املسعفني ،او حتى تدخل
اطباء اقســام احلوادث لدى
وصــول املصــاب ،مؤكدا ان

مــدة احلملــة ســنة كاملــة،
وتتضمن فعاليات عدة تهدف
الى تدريب اكبــر عدد ممكن
مــن افراد املجتمــع ،كما انها
تقام بالتنســيق بني جمعية
اجلراحني ورابطة طلبة الطب
الذيــن دربوا اكثــر من 500
مشــارك خالل يومني ،عالوة
علــى تعاون آخر مع الوزارة
وإدارة تعزيز الصحة.
من جهتها ،قالت مدير ادارة
تعزيز الصحة د.عبير البحوه
ان نســبة الوفيــات الناجتة
عن احلوادث واإلصابات في
الكويت مرتفعة وهي السبب
الثالث للوفيات في الكويت،
ونأمــل أن تكون هذه احلملة
نوعا من املساعدة للمحافظة
على حيــاة املصابني وتقليل
املضاعفــات الناجتــة عــن
النزيف ،الفتة الــى ان ادارة
تعزيز الصحــة تعاونت مع
جمعية اجلراحــن الكويتية
لتقــدمي ورش عمل تدريبية
لنشر التوعية بكل الوسائل
والطــرق إليصــال املعلومة
الصحيحة لكل شرائح املجتمع
سواء عبر وسائل االعالم او
«التواصل االجتماعي».

الشاهني :األنشطة تستمر حتى  7اجلاري في مختلف احملافظات

فعاليات وورش عمل في «األسبوع اخلليجي للتوعية بالسرطان»
حنان عبدالمعبود

أقامــت اللجنــة املنظمــة
لألســبوع اخلليجــي الثالث
للتوعية مبرض الســرطان،
يوم اخلميس املاضي ،مؤمترا
صحافيا لإلعالن عن انطالق
فعاليــات األســبوع ،وذلــك
حتت رعاية وحضور رئيس
مجلس إدارة جمعية السدرة
للرعايــة النفســية ملرضــى
السرطان الشيخة عزة جابر
العلي ،حيث تستمر فعاليات
األسبوع خالل الفترة من  1إلى
 7فبراير اجلاري.
وأكــدت الشــيخة عــزة
جابر العلي ،في كلمتها خالل
املؤمتر أهمية هذا األسبوع في
توعية املجتمع من األمراض
السرطانية ،معربة عن فخر
جمعية الســدرة برعاية هذا
األسبوع ،ومشاركتنا للتأكيد
على أهمية التوعية باملرض
والتعريف عن اجلهات القائمة
على التوعية ،ونحن جمعية
قائمة للرعاية النفسية ملرضى
السرطان ،ونزاول نشاطنا من
خالل مركز السدرة املوجود في
منطقة الصباح الطبية ،حيث
يتم حتويل املرضى إلينا من
األطباء املتخصصني.
وتوجهــت بالشــكر لكل

الشيخة عزة جابر العلي متوسطة املشاركني خالل انطالق فعاليات األسبوع اخلليجي

الصالح :األسبوع
يساهم في مكافحة
السرطان وتوعية
اجلمهور بسبل
الوقاية منه

من حضر هذا املؤمتر للدعم
واملســاندة ،خاصة أن مرض
السرطان ميس كل بيت وكل
أسرة تقريبا ،وندعو اهلل أن
يوفقنا في مساندة املرضى،
خصوصا أن مرض السرطان
أصبح قابال للشفاء وغير قاتل،
وكثير من احلاالت شفيت.
بدوره ،أشاد نائب رئيس
مجلس إدارة احلملة الوطنية
للتوعيــة مبرض الســرطان
د.خالد الصالح ،باملشــاركة
الفعالــة من جمعيــات النفع
العام في الكويت في األنشطة
التوعويــة التي تســاهم في
تبصير املجتمع بالعديد من

(عادل سالمة)

املعلومات املهمة ،مؤكدا أهمية
هذا األســبوع على مســتوى
الكويــت ودول اخلليــج في
مكافحة مرض السرطان.
وأضــاف الصالــح أن
األســبوع اخلليجــي يقــام
للعــام الثالث علــى التوالي،
ويأتــي انعكاســا للوحــدة
اخلليجية ،والذي أقره وزراء
الصحة اخلليجيون قبل عدة
سنوات ،حيث قاموا بإنشاء
املركز اخلليجي للســرطان،
وهو بدوره يهتم بجميع أمور
الصحة في دول اخلليج ،ومن
ثم تعاون املركز اخلليجي مع
االحتــاد اخلليجــي ملكافحة

الســرطان والذي يضم أكثر
من  20جمعيــة نفع عام في
جميــع دول اخلليج ملكافحة
السرطان ،وهذا التعاون أثمر
عدة مواقف إيجابية في مجال
التوعية والكشف املبكر عن
األمراض السرطانية ،من أهمها
إقرار أسبوع خليجي موحد
يسمى «األســبوع اخلليجي
للتوعية من مرض السرطان»،
يبدأ سنويا من  1إلى  7فبراير.
من جانبهــا ،قالت عضو
مجلــس إدارة حملــة «كان»
ورئيــس مبــادرة األســبوع
اخلليجــي الثالــث للتوعية
مبــرض الســرطان د.حصة
الشــاهني ،إن تعاون عدد من
جمعيات النفع العام في هذا
األســبوع يدل علــى تكاتف
مؤسســات املجتمــع املدنــي
مع اجلهات احلكومية ،وذلك
لعمــل كل مــا من شــأنه أن
يعــود بالنفــع علــى مرضى
الســرطان في الكويت .وعن
فعاليات األسبوع ،أوضحت
أنها ستستمر حتى  7فبراير
اجلــاري ،متضمنــة العديــد
مــن احملاضــرات واملعارض
والندوات اجلماهيرية ،والتي
سيتم تنظيمها خالل الفترتني
الصباحية واملسائية ،وعلى
مستوى محافظات الكويت.
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تبذل وزارة الصحة جهودا
مكثفة لوضع رؤيتها التنموية
املســتدامة موضع التطبيق
بهــدف االرتقــاء مبنظومــة
صحيــة عاليــة اجلــودة في
البالد.
وتتضمن تلك الرؤية في
أحد جوانبها ســعي الوزارة
الدؤوب إلى االنتقال من مرحلة
عالج األمراض وتوفير األدوية
واملعدات الطبية باهظة الثمن
الى مرحلــة الوقاية من تلك
األمــراض والتصدي لعوامل
خطورتهــا مبراحلها املبكرة
وإجراء املســوحات الصحية
بغية االكتشاف املبكر لها قبل
حدوثها.
وبينما حتيي دول العالم

اليــوم األحــد اليــوم العاملي
ملكافحة السرطان فإن الكويت
ممثلة في وزارة الصحة تتطلع
بدورها بالتنسيق مع منظمة
الصحة العامليــة واملنظمات
الدوليــة إلى حتقيق معدالت
منو مستدامة لتطوير نظام
رعاية صحي وطني قادر على
معاجلة املشــكالت الصحية
وبناء مجتمع صحي يضمن
متتــع جميــع أفــراده بحياة
ســليمة .واعتمــدت الكويت
على دراسات منظمة الصحة
العامليــة فأدخلــت الغــذاء
الصحي ضمــن العالج لدعم
مناعــة اجلســم فــي مقاومة
األمراض املزمنة غير السارية
مثل األمراض السرطانية حيث

أنشأت برامج وطنية للكشف
املبكر عن تلك األمراض السيما
ســرطانات الثدي والقولون
واملثانة.
واستطلعت «كونا» أمس
آراء عدد من املتخصصني في
هذا املجال ،إذ كشــفت مديرة
إدارة املســتودعات الطبيــة
بالــوزارة د.عبيــر منصــور
أن كلفــة األدوية املخصصة
لعالج أمراض السرطان وفق
ميزانيــة  2017ـ  2018بلغــت
 23مليون دينار أي نحو 76
مليون دوالر.
وقالت منصــور إن قيمة
أدوية السرطان التي صرفت
من املستودعات الطبية خالل
الفترة من  1يناير  2017حتى

 31ديسمبر العام ذاته بلغت
 21.121.791مليــون دينــار،
موضحــة أن أكثــر أنــواع
الســرطانات املكلفــة علــى
الوزارة هو سرطان الثدي إذ
بلغت قيمة األدوية املصروفة
لعالجه  6.104.189مليون دينار
تالها سرطانا اللمفوما والدم
بكلفة بلغت  4.903.354مليون
دينــار .وذكرت أن ســرطان
القولون يأتي بعد األنواع آنفة
الذكر مــن حيث كلفة عالجه
التي بلغت  1.289.347مليون
دينار ثم سرطان البروستاتا
بكلفة عالج بلغــت 618.362
ألف دينار.
مــن جانبهــا ،قالت نائب
مدير مركــز الكويت ملكافحة

السرطان د .هديل املطوع إن
إجمالي عدد املصابني مبرض
السرطان في الكويت بلغ 2204
حاالت .وأوضحت املطوع أن
تلك احلاالت تتوزع بني 1058
حالــة ملواطنني كويتيني 610
ســيدات و 448رجــا و1146
حالــة ملقيمني غيــر كويتيني
وفقا آلخر احصائيات املركز
في عام .2013
وأشــارت إلى أكثر عشرة
أمراض سرطانية شيوعا لدى
املواطنــن الكويتيني الرجال
وهي على التوالي البروستاتا
والقولــون وســرطان الــدم
والليمفومــا والرئة واملثانة
وهودجكــن والكلــى والغدة
الدرقية.

جثمان الفقيد الراحل إلى مثواه األخير

أجراها د.محمد املطوع باألسلوب الهجني
جناح أول عملية قسطرة «تداخلية» في الكويت
حنان عبدالمعبود
عبدالكريم العبداهلل

أعلن وزير الصحة الشيخ
د.باســل الصبــاح عــن جناح
القســطرة التداخليــة االولــى
في الكويت والشــرق االوسط
والذي أجريت في مركز الدبوس
للقلب من فريق كويتي ،حيث
قام بإجرائهــا د.محمد املطوع
وهي اول عملية قسطرة معقدة
باألســلوب الهجني ملريض في
مركز الدبوس للقلب بالكويت
وتكللــت بالنجــاح وبــدون
مضاعفات وبذلك تصبح الكويت
احد املراكز العاملية في القسطرة
التداخلية املعقدة.
وقال د.الصباح انها تعتبر
هــذه العملية هــي االولى من
نوعها على مســتوى الشــرق
األوســط مما يســجل كإجناز
للكويــت وأبنــاء الكويــت من
األطباء واجلراحــن .وأضاف
ان العمليــة أجريت عن طريق
شــرايني اليد والفخذ للتصلب
التام املزمن للشرايني التاجية
باألسلوب املعقد العكسي الهجني
وهي طريقة حديثة لقســطرة
الشرايني التاجية دون اللجوء
لعمليات القلب املفتوح لتحويل
مسار الشرايني التاجية «»CABG
وقد اكتشفت في عام  ،٢٠١٤كما
ان هــذه النوعية من العمليات

جترى في  ١٠مراكز قلب عاملية
ممــن يســتطيعون تنفيذ هذا
الطريقة املبتكــرة ،معبرا عن
فخره بتطور اخلدمات الصحية
وتقدمها مما ينعكس في تطور
املنظومــة الصحيــة في البالد
ومواكبتها للتطورات العاملية
في مجال الطب.
وقام وزير الصحة بتكرمي
د.محمــد املطوع احلاصل على
املرتبــة االولى على مســتوى
اململكة املتحدة ودرع الشــرف
امللكــي ،وذلــك بعــد التدريب
بالكليــة امللكيــة البريطانيــة
لألطباء واجلراحني.
يذكــر ان د.محمــد املطوع
درس الطــب في اســكتلندا ثم

اكمــل التخصصــات في مجال
القلــب والقســطرة فــي كنــدا
وبعدها حصل على التخصص
النادر والدقيق في القســطرة
التداخلية املعقدة في بريطانيا
وكما حصل على تكرميات دولية
باسم الكويت ففي عام  ٢٠١٧حاز
االمتياز مع مرتبة الشرف من
الكلية امللكية البريطانية ألطباء
القسطرة ،وفي  ٢٠١٦حاز ايضا
االمتياز واالعتراف املتميز في
العناية الطبيــة للمرضى من
مؤسســة املستشفى اجلامعي
الكنــدي فــي ألبرتــا ،كما حاز
جائــزة افضل طبيب مقيم في
قســم أمراض الدم من جامعة
ألبرتا.

الشيخ د .باسل الصباح مكرما د .محمد املطوع

أكدت أن توقف سيارة اإلسعاف بسبب تعطل البطارية
«الصحة» :مريض العبدلي بخير
وتلقى العالج في الوقت املناسب
حنان عبدالمعبود

قال املتحدث الرسمي بوزارة الصحة د.احمد
الشطي ان مريض حادث العبدلي يلتقى العالج في
مستشفى اجلهراء وان حالته مستقرة ،موضحا
ان سيارة االسعاف كانت في موقع احلادث خالل
دقائق من تلقي البالغ .وأضاف الشطي :بناء على
توجيهات مباشرة من وزير الصحة الشيخ د.باسل
الصباح باحلفاظ على سالمة املريض ،وحرصا
على التعرف على ظروف تعطل الســياره ،فإن
ادارة الطوارئ واإلسعاف قدمت تقريرها ووفرت
البيانــات ذات العالقة عــن تعاملها مع احلادث
وأسباب تعطل سيارة االسعاف.
وقــال التقرير ان عموم ســيارات االســعاف
تخضع لصيانة دورية كل خمسة آالف كيلو ،كما
ان بطارية سيارة االسعاف قد تعطلت ولم ميض
على استبدالها سوى  ٧اشهر فقط ،ومت استبدال
البطارية .وعن ظروف وســرعة االستجابة افاد
تقريــر ادارة الطوارئ الطبية انه مت اإلبالغ عن
حادث عن طريق اســعاف مســتوصف العبدلي

حيث ســارع رجال الطوارئ بالتوجه الى مكان
احلــادث في متــام الســاعة  ٢٠.٥حيث وصلت
ســيارة االســعاف الى املوقــع  ،20.10وتبني ان
طبيعة اإلصابة تســتدعي اســعافا جويا حيث
ابلغ االسعاف اجلوي في متام الساعة .20.12
واضاف التقرير انه وفي متام الساعة 20.20
مت ابالغ العمليات بتعطل سيارة االسعاف وعلى
الفور مت اسناد سيارات اسعاف بديلة من اقرب
نقطة وهي منفذ العبدلي حيث وصلت الى املوقع
في الساعة  ،20.32اي مت وصول سيارة االسناد
خالل  12دقيقة ،وبعد وصول ســيارات االسناد
نقلــت احلالة الى مســتوصف العبدلي ،ثم نقل
املصاب في االسعاف اجلوي الى مستشفى اجلهراء.
واكدد الشطي ان خدمات الطوارئ واإلسعاف
تلقــى اهتماما واضحا مــن وزير الصحه ،حيث
انضــم الى اخلدمة مؤخرا  ٧٩ســيارة اســعاف
حديثة ،باالضافة الى جتهيزها بافضل وســائل
االتصاالت واإلسعاف االولي املتقدم ،باالضافة الى
برامج التدريب والتطوير املهني املستمر الفراد
فريق الطوارئ ومواقع وشبكات وتنوع خدماته.

العتيبي :البوتكس أحدث عالجات التجاعيد
أكــد استشــاري األمــراض
اجللدية في مركز أسعد احلمد،
د.محمــد العتيبــي ان مــادة
البوتكــس تعتبــر مــن أحدث
التقنيات التجميلية وهو نوع
من البروتني النقي املستخلص
مــن أحــد أنــواع البكتيريا مت
اكتشافها عام  1897من قبل عالم
بلجيكي ،مشيرا إلى أن العلماء
الحظــوا في بداية جتاربهم أن
البوتكس تسبب انبساطا في
العضالت املسببة للتجاعيد عند
عالج حــاالت تقلصات جفون
العــن الالإراديــة ،وأدت هــذه
املالحظة إلى انتشار استخدام
البوتكس في عالج التجاعيد.
وأضاف العتيبي في تصريح
له ،أن للبوتكس اســتخدامات
عديــدة فــي مجــاالت اجللدية
والتجميل ومنها إزالة التجاعيد
التعبيرية والتخلص من التعرق
الزائــد ،كما يســتخدم كمكمل
مع بعض العمليات اجلراحية
كشــد الوجه وحقن الكوالجني
والدهون وليزر التقشير إضافة
الــى رفع احلاجبــن كما ميكن

اســتخدامه في جتاعيد الرقبة
األفقيــة ،ويعمــل علــى إرخاء
العضالت والتي تسبب ظهور
التجاعيــد التعبيريــة فيبدو
الوجــه أكثر شــبابا ونضارة
وأيضا يعمل على توقف عمل
الغدد العرقية املسببة لزيادة
العرق.
واشار الى أن استخدامه يتم
عن طريــق احلقن بإبر رفيعة
جدا غير مؤملة حيث يتم حقن
 0.2 - 0.1مللــم من البوتكس
خالل  10دقائــق ،ويتم احلقن
بــدون مخــدر موضعــي ومن
دون آلــم ويكــون هناك مجرد
اإلحساس بوخز اإلبرة والذي
ميكن تالفيه باســتخدام كرمي
التخدير املوضعي.
وذكر أن مفعول املادة يبدأ
خالل ثالثــة أيام بعــد احلقن
ويســتمر تأثير البوتكس ملدة
 6 - 4أشهر وميكن تكرار إعطاء
البوتكس بعد  6أشــهر مؤكدا
ان اآلثــار اجلانبية للبوتكس
محدودة وتشمل ارتخاء جفن
العني بسبب سوء احلقن ويعود

اجلفن لطبيعته بعد أسبوعني
تقريبــا ،واحتمــال ظهور بقع
زرقاء مثل الكدمات مكان احلقن
وتختفي بعد أيام معدودة ،الفتا
الى ان مــادة البوتكس تعتبر
عالجا ملــرض التعــرق الزائد
خاصــة في كف اليدين وباطن
القدمني وكذلك حتت اإلبطني مما
يجعلهم فــي مواقف محرجة،
واستخدام جرعات صغيرة جدا
منه باحلقن فــي اجللد توقف
عمل الغــدد العرقية املســببة
لزيادة العرق.

د.محمد العتيبي

